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الرحيمالرحمناللهبسم

الكتا!مقدمة

صلىالكريمنبئهمسيرةقراءةمنالمسلمينلدىأححثلا

لهذه-العصورمذعلى-الكاتبونكثرلذلك.وسلمعليهالله

وسلمعليهاللهصلىالرسولحياةوستظل،المباركةالسيرة

الله.بإذنالأجيالمنسيأقفيماللكتابصافيآمددآ

فإن؟العظيمنبئهمبسيرةاهتمواقدالمسلمونكانوإذا

كتاببهايقوممعاصرةكتابةعنلاتغنىسابقعصركتابة

إلىويجذبونهم،الطبيعىبأسلوبهمالناس"يخاطبونمعاصرون

ذاتالفنيةالاتجاهاتمنعقولهميستهوىبماآثارهمقراءة

النبويةالسيرةلكتابةالمعاصرالأدبأعلامنهضلذلك؟التأثير

العظمةنواحىاستجلاءإلىالحاجةفيهم!توقتنماالمطهرة

كتبكانتإذ-وسلمعليهاللهصلى-الإسلامرسولحياةفى

خادعةجاذبيةولها،العربيةإلىتترجمأخذتقدالاستشراق

وسلامة،الأسلوبوتدفق،الخيالوعذوبة،العبادرونقفى

وجهةاتبعوقن،الدسمفىالسميخفىأكثرهاولكن،الحوار

الأجانبهؤلاءمنفإنه؟المنصفينمننفسهوبينبينهالصدق

محمدبنبؤةيؤمنمسلميستثمعرهاكماالرسالةعظمةيستشعرلا

أنهفيعتقدالغروريدركهمنوفيهم-وسلمعليهالله-صلى

تاريخهعلىفيطل،لمنطقهالنبىهذاأعماليخضعممتازناقد
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لاعن،مثلهإنسانعنيتحدثوكأنه،مستعلياالعظيم

!الحياةفىرسالةأسمىلأداءواجتباهاللهاختارهإنسان

يجهلملفقةشبهاصطيادإلىئحرهالكاذبالغرورهذا

جميعمنالواقعةيدركلممنبميزانليزنهاأحداثهاحقيقة

فىالجهدوسعهمامنصفآ.يجتهدالكاتبكانإذاهذا،أطرافها

مضطغناحاقدآأعماقهفىكانإذابهفكيف،الحقيقةاستجلاء

عدائىشعورعنللتنفيسمجالاالإسلامنبىسيرةمنيتخذ

وتشويه،الحقائقتبديلإلىويدفعه،نفسهافاقعليهيملك

رسولسيرةتكتبأنالضرورىمنكانولذلك؟الأحداث

وتطفىء،الكيدتردمسلمةبأقلام-وسلمعليهاللهصلى-الله

طائفةأنننكرولأ،مغرضينقومصدورفىالمتوهجةالثائرة

المطهرةالسيرةكتابةإلىاندفعواقدالهندفىالإسلامأعلاممن

وليظهروا،المستشرقينأخطاءليصححواالأوربية،باللغات

نوراوتنثمعإنسانيةتفيضالتىالطبيعيةصورتهفىالكريمنبئهم

قدالبررةالمسلمونهؤلاءكتبهماولكن،العالمينعلىورحمة

شذراتإلامنهيدركونلاالعربيةاللغةقارئىعنمحجوباظل

مستقلةكتبظهرتوقدأبعاد،علىالصحففىتترجم

ولكن،العربىاللسانإلىمترجمةالأعلامهؤلاءلبعض

كتبهمالمعاصرالأدبرؤادكتبأنبعدكثيراتأخرقدظهورها

!.وسلمعليه.اللهصلىاللهرسولعناللامعة

أبناءمنالمعاصرينالروابكتبعنالحديثبدأثوحين

البحثمجالأنخاطرىعنيغب.لم--وحدهمالعربيةاللغة
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"السيرةئاريخ"يستطلعأنيريدالذىالباحثوأن،سعةذو

ثلاثإلىبمرهيمدأنعليهالراهنالعصرهذافىالنبوية

عليه:إذ،واحدةجهةلاإلىجهات

عنالمتشعبةبحوثهمفىالمستشرقونبهقاممايرصدأن

المسلمونكتبفيماتأثيرهامدىليرى-أولا-اللهرسول

.المعاصرون

منالمسلمونإخوانناماكتبهيرصدأنثانيا--عليهكما

قراءلدىالواضحتأثيرهالهاكانمباركةصحفمنالهنود

كاتبىمنمنهاأفادوامنولدى،جهةمنالأوربيةاللغات

ثانية.ناحيةمنالعربيةاللغة

اللغةأبناءمنالمسلمينالرؤادعنثالثةكتابةإلىيخلصثم

وتحصره،مجراهتحددتجزئةيتطلبالجهدهذاولكن،العربية

فىبهينهضأنمثلىباحثيستطيعولن،مناسبةجداولمافى

،محدودةفترةوفى،الحقيقةيرضىوجهعلىالثلاثةمجالاته

البحث،منللفرا!الاسلامىالمؤتمرحدذهاالتىالفترةكئلك.

الروادجهدإيضاحعلىالآنأقتصرأنالمفيدمنوجدتلذلك

الخاصالفراغملءعلىالمقدرةلديهيجدمناللهيوفقأنراجيآ

اللسانغيرفئالإسلا!باحثوسجلهوما،ابستشرقونكتبهبما

إلىثم،العريض!الممتدوجههعلىالبحث.إستيعاباليالعربى

فىآثارهم-واقتفى،الروادجيلتلاآخرجيلعنالحديث

كثير.خيرإلىفاهتدىالتأليف
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مصرفىالمعاصرونالروادماكتبهنستعرضحينونحن

تأييدالاقتقدالمطهرةالسيرةمجالفىالأدبيةأعمالهمأننعلم

منشديدةمعارضةوجدتكما،الناقدةالأكثريةمنكبيرا

،المطهرةالسيرةكتابةفىالمطلقالكمالعلىيحرصونمنبعض

صاحببهينهضأوعلمىأدبىعملكلفىطبيعىوهذا

خطأأومن،يملأأنيجبفراغمنمابحثيخلولاإذ،قلم

حرصآالكبارهؤلاءلأخطاءتعرضناوقد،يصححأنيجب

العالمليخرجاللهأرسلهإنسانأكرمحياةفىالحقيقةإظهارعلى

منرذعنهمفيماالحقيقةوجهوبسطنا،)النورإلىالظلماتمن

الحقإلىيد-الذىالإسلاميةالدعوةبمنطقولكن،صواب

وليس،أحسنهىبالتىفيجادل،الحسنةوالموعظةبالحكمة

ثيحكمواالسرائرإلىليتسربواالأخطاءيفتعلونمنبمنطق

لينادواتا!سآالأخطاءيتلمسونومن،والضغينةبالغلعليها

والهوىوالغرضبالافزاءيصمونهمجماعةعلىوالثبوربالويل

عنبعيداالخطأإلىيشيرقنالأمينفالناقد،حقدونبغيآ

بالعقوقيصمهاالمطويةالسرائرإلىوالتدسش،الئياتاتهام

!إوالنكران

العربى،المثليقولكمالجلجوالباطلأبلجالحقأنعلى

،الغيرةشدةيلمسالإنصافذوىمنالرؤاد%ثاروقارىء

ففيم!الأنبياءأطهربسيرةالمتلألئةالصفحاتفىالحفيةوصدق

الأبرياء؟اتهام
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أنلاوحدهاالأخطاءنصخحأنالنقدبمنطقالأجدرإن

!الاتهامكيل

النبويةالسيرةبكتابةأحاطتالتىالظروفتأقلنالوأنناعلى

منبعضهمفيهوقعلماشفيعافيهالرأيناالرؤادهؤلاءبأقلام

أوعلة،مستترةحكمةذهنهعننذتإذ؟العاجلالتسرع

الهدايةإلتماسإلىداعيةالمستغربينأبواقتعالتفقد،خافية

الجمهرةمنصاغيةأذناتجدفلم؟الغربحضارةفىالإنسانية

بلغت،مصرفىالتبشيرإلىصريحةدعوةأعقبتهاثمالمسلمة

دينهمعنلتصذهمبيوتهمالفقراءعلىولجتأنوقاحتهامن

رناناصدىاللئيمةالحركةلهذهوكان،والرفاهيةالمالبمغريات

اليوميةالجرائدفنهضت،المسلمينمنالملأنفوسفى

ننقلاللئيمةالحركةهذهخطرعنوإفصاحا،لمناهضتها

.التبشير)1(()معركةعنوانتحتالجندىأنورالأستاذكتبهمما

أبرمتعندماالشرقفىللتبشيرملايينعدةاعتمدتوقد

التىالأموالالفاتيكانإلىرذتإذإيطاليامعالاتران(معاهدة

.0187سنةمنذحجزتهاقدالإيطاليةالحكومةكانت

التبشيرعنالمقالاتعشراتالسياسةجريدةنشرتوقد

النحو:هذاعلى

.تؤازرهالتىوالسياسةالتبشير12/6/3391

التبشير.عنالمراغىالأستاذحديث13/6

.806صرابجةالصحافة)1(
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بالتعذيبالتبشير41/6

التبشير.عنحديث15/6

التبشيرعنالحكوحةتصريح،التبشيرحول16/6

التبشيرمآسىانتشار18/6

التبشيرمنومواقفهموالأزهرالدينرجال91/6

والتبشيرالشرقتغريب91/6

علىالغارةسلسلةمنحلقةمصرفىالتبشيرحوادث02/6

الإسلامىالعالم

ومؤيديهمالمبشرينعلىحملة،التبشيرحركة21/6

التبشيرغايةالإلب!لاميةالعقيدةغزو22/6

الأكبرللأستاذحديث،العقيدةسبيلفىالعذاب23/6

التبشيرعن

إسلامىمؤتمروعقدالتبشيريةالحركةخطر25/6

التبشيرمنيقععما.كمصريينتبعاتنا36/6

الهلباوىإبراهيممعالتبشيرعنحديث6لم27

التبشيرحوادثعنالحاضرةالوزارةمسئولية27/6

التبشيريةللهيئاتالجنيهاتملايين92/6

.والأقلياتالتبشير03/6

السياسةجريدة.هىواحدةجريدةالتبشنرعنكتبتهماهذا

نأولانستطيع.،3391سبنةيونيهشهرهوواحدشهرفى

نأعنفضلا،مختلفةفئ..أعوامالجريدةهذهذكرتهمانحصى

و"الجهاد""الشرقو"كوكب""البلاغ:جرائدتشرتهمانحصى
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كبير؟بلدفىالإسلامعلىالهجومخطورةيضورمما"و"الأهرام

الإسلامىالدينأصولعنللتأليفالأقلامنشطتلذلك

وتطمس،الحقائقتشؤهكيفالناسليعلمالحياةفىورسالته

.بالمفترياتالوقائع

سيرةتدوينإلىالمخلصةالأقلاماتجهتثانيةزاويةومن

الانتباهيجذبمعاصربمنطق-ؤشلمعليهاللهصلى-اللةرسول

نشاطاالإسلاميةالمجلأتنشطتوقد،الأراجيفويزيف

علىللردصفحاتهافاتسعتالفغالةرسالتهاأداءفىمحمودا

الإسلامإنسانيةعنالصريحةالحقائؤوتجلية،الملؤثةالمزاعم

الرسولمواقفظهرتكما،رسالتهوعظمة،تشريعهوواقعية

منوالشبانالعلماءمنالكباربأقلامحياتهأدواروفقمسلسلة

ثراءأىثراءكلهذلكمنفكان؟والجامعةالأزهرطلبة

الإسلاممحاسنإلىقويالفتاالأنظارلفتالإسلاميةللمكتبة

فىالعقادمحمودعباسالأستاذأشاروقد،الكريمنبئهوطهارة

.:)1(فقالطالبارزةالظاهرةهذهإلىجيدمقال

منعاممنأقلفىالإسلامعنكتاباعشرينمننحوصدر

"وضحىعلىلكرد"الغربيةوالحضارة"الإسلامأشهرها

هيكل،للدكتورمحمد""وحياة،أمينلأحمد"الإسلام

عباسوترجمةأدمساششارلزمصر"فىوالتجديدو"الإسلام

كتالهو111صرا!دفألورالأستادولحصه+391سةرايىترولحىسيدةلضمنالم!)1(

المعاصهـ"الآد!عوأضوأء!
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أخلاقو"منمؤنسلحسين"الإسلامىاوالشرقمحمود

عجاجترجمة"الإسلامىالعالم"حاضروسليمانلمحمدالعلماء"

عنأخرىوكتب،حسينلطه"السيرةهامشو"علىنويهض

أفاضلمنوغيرهمرضا"و"رشيدوجدىلفريدالنبىحياة

ظاهرةأولئكوكلكثيرة"إسلامية"مجلاتعداوهذا،العلماء

هناالمؤلفينمعظمأناستحقاقاويزيدهابالبحثأحقاجتماعية

يستغربلاالذينالدينيةللمسائلالمتفرغين9الدينيينغيرمن

.الموضوعاتهذهطرقمنهم

:فقالالظاهرةهذهسببعنالعقادالأستاذتساءلثم

الفلسفةفشلهوالظاهرةلهذهالأكبرالعالمىالسببإن

بعدالضمائروطمأنةالنفوسوإرضاءالعقولإقناعفىالمادية

غيرفىبهاالناسواغترار،كاملقرنزهاءالعالماجتياحها

فىتعبواالتىوالتفسيراتالتعليلاتمنهاوانتظارهمطائل

بميفقهونلاوهم...الجامدينإلىبهاوالرجوععنهاالبحث

.مايجهلونيفقهواأنللناسولايبيحون،يجيبون

التىبالعقيدةواللياذالعربيةاليقظةفهوالشرقىالسببأما

غاراتمنأصحابهاوتحمى،القديمالمجدذكرىتعيد

والعراقواليمنالحجازففى،الحديثالعصرفىأعدائها

ومراكشوالجزائروتونسوطرابلسومصروفلسطينوسوريا

الأسيويةوالجزروالهند،الإفريقيةوالصحارىوالسودان

عنالقراءةفىدائمةورغبة،والعربالإسلامعندائمحديث

للإسلاماليومبعدومائرجى،المسلمينوزعماءالمسلمينتاريخ
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العصريةالعلوممنطرفعلىاطلعقدكانومن،والمسلمين

علىالإسلاميرىأنيشتاقفهوالمتراميةالأقطارهذهأبناءمن

وبينوآرائهزمانهبينالصلةيحكموأن،العلومهذهمنهدى

.والآراءالأزمنةمنماسلف

التبشير:هماآخرينبسببينحديثهالعقادالأستاذختمثم

هناالعقادالأستاذحديثعلىأعلقأنلىوليس،والشيوعية

كتاببهأخصفيماالأسبابهذهبعضعنسأذكرهبمااكتفاء

والطريف،تحليلمنهيكلحسينمحمدللدكتورمحمد"حياة9

تفسيرفىمجهودبأكبريقومأنبعدفيمارأىقدالعقادالأستاذأن

أبطالهوحيوات،الإسلامتاريخمنالأولالصدروقائع

نتحدثحينتوضيحهإلىسنتعرض!يدابلاءفأبلى،الأفذاذ

علىالمغرضينثائرةثارتوقدمحمد()عبقرية:القيمكتابهعن

التاريخحقلفىاليانعةالفواكههذهأثمرحينالعقادالأستاذ

يعرفمنأولوهو،والتقهقربالرجعيةفرموه،الإسلامى

بنخالدعنالحديثإذأن،المغرضالاتهامهذادواعى

يسوءهملمنحقيقىكيدمصدركانثابتبنوحسان،الوليد

يستطيعواولم،الإسلامأبطالعنالناضرةالصحائفتنتشرأن

دحضوقدوالمستقبليةبالسلفيةتعللوابلجهرةذلكيقولواأن

:قالحينالمغرضةأراجيفهمالكبيرالعقاد

مقايسهىليستالتارئحيةالموضوعاتفىالكتابةإن9

سلفيين؟جميعاالمؤرخونوإلأكان،أوالمستقبليةالسلفية
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https://www.facebook.com/guidedlibrary/


القياسوإنما،الماضىالتاريخإلاعنلايكتبونلأنهم

والأبطالالتاريخيةالموضوعاتنماالكتابةطريقةهوالصحيح

ولو،رجعياسلفياالإنسانئحسمثالمقياسوبهذا،التاريخيين

قدإذهو،السنينمئاتبعديأقالذىالمستقبلعنكتب

التىوهى،الرجعيةوالعصبيةالقديمالجهلبروحعنهيكتب

قديمفىينساهافلاالببغاوىالكاتبذلكدماغفىعششت

.لأ)؟(حديثولا

للعملالدقيقالمقياسهى"الكتابة"طريقةكانتوإذا

والتواريخوالتراجمالسيرإلىيتجهماومنه،بعامةالأدبى

منالرؤادجهودعنسنتحدثالكتابهذافىفإننا،بخاصة

موضعهكاتبكليضعمنصفاحديثاالمعاصرينأدبائنا

النقدموضعيكونما،نقولهفيماكانوإذا،نراهكماالصحيح

تأليفكلطبيعةفتلك،الدارسينبعضلدىوالملاحظة

قادةمننفرعلىالحكمفىبرأيهيستقلأنصاحبهيحاول

يحيطلاماالنظروسعة،الأفقعلومنلهميكونقد،الأدباء

الأشياءمنعينهعليهتقعماالمتواضعبمنظارهيرىكاتببه

قوىمجهرإلىيحتاجممايراهأنيستطيعلاماويغفل،الواضحة

يستطيع،ماقدرالمخلصجهدهيبذلأنوحسبه!الاشعاع

،الغرضمنناقدهسلمإذانظرهوجهةيخالفمابكلفرخبآ

المؤمنين.سبيلفذلكالصريحللحققلمهوخلص

.348صالعقادللأصتاذ"يألونك،()1

12
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فىالنبويةللسيرةالأولىالبذورعنأبحثأنرأيتوقد

بالتأليفسريعآإلماماألمثم،الحديثبهأبدأتمهيدىفصل

الجديدةللبذورالأرضأمهدوبذلك،تالصفصلفىالسلفى

ومدت،ضعفينأكلهافآتتالأفاضلأدباؤناغرسهاالتى

بهيج.روضعلىالورافةالظلال

13
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البعيدةالجذور

الثقافاتبشتىالمختبطالعصرهذافىالنبويةالسيرةكتابة

كتبواالذينمهمةكانتوقد،ال!هلبالعملليستالمتباينة

قدهذازماننافىلأننا؟واهونأسهلالقديمةالعصورفىالسير3

اللهرسولسيرةعنتتحدثالأوربيةالكتابةمنسيلاوجدنا

وكان،الغرضمنلايخلوحديثا،-وسلمعليهالله-صلى

بماالمغرضونمايكتبهيتقبلواانجميعاالاسلامبابناءالظن

السياسيةالغربسيطرةولكن،الدقيقالحذرمنيستطيعون

كبرىمنزلةالمستشرقينلكتابةجعلتقدالقرنهذامطلعفى

الثقافةدارسىمننفرفاخذ،العلمىببهرجهالمخدوعينلدى

مايجعلهمالبحثفىالمريبةالمناهجمنيصطنعونالأوربية

علىاللهفضلومن،واحدطريقفىالمغرضينمعيسيرون

بنزاهةكتبهامنالإخلاصذوىمنلهاقيضأنالنبويةالسيرة

مواضعه،عنالكلميحرفونمندخائلكشفوتن،وحيدة

قنعصركلفىلهاللههياإذ،للاسلامحقيقيةمعجزةوتلك

قوةفىأعدائهكيديدفعوقن،الحقبالمنطقعنهينافح

المؤمنين!نصرعليناحقاوكان،وشموخ

التاريخابطالعنالقدماءدؤنهمافىالشكأننعلمونحن

أنيجوزفلنالضبابيكتنفهاشخصياتإلىيتطرقأنجازإن

بذلمهما-وسلمعليهالله-صلىاللهرسولسيرةإلىيتطرق

15
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مننبىإذلايوجد؟الأراجيفنسجفىجهودهمالمغرضون

الكريمةسيرتهحفظتقد-جمعياعليهماللهصلوات-الأنبياء

عليهالله-صلىمحمدسيرةحفظتكمااحوالهشتىفى

لمالكتاباهلوصحفوالإنجيلالتوراةكانتوإذا،-وسلم

سيرعنمازوىبعضفإن؟المقصودالتحريفمنتسلم

لمالصحيحةرسولهوسنةاللهنجيركتابفىالسابقينمنالأنبياء

عليهاللهصلى-اللهرسولسيرةاما،والاف!تعالالزلدمنينج

نزلفيماشكمنذزةيتقبللاصحيحاصلمنهافلدينا-وسلم

وفيما،-وسلمعليهاللهصلى-بمحمدخاصاالكريمالقرآنبه

ئمنالأثبات.رواتهإلىمعزؤاالصحيحالحديثكتبدونته

منالمغرضوناصطنعفمهماوألإسنادالمتنفىالتدقيقأطالوا

فأدليلهلانجدمماالسيرةكضبروتهمابعضفىالشكوسائل

فىلنفوسهمشفاءلايجدونفإنهم؟"رسولهؤسنةاللهكتاب

نعرفونحن،المطهرةالسنةوماروتهالقرآنبهجاءماتوهين

حرجهوساعات،جهادهومواقفالرسولغزواتاكرأن

ياتيهلااللهمنوحىفيهانزلقدالإسلاميةالدعوةفىوبلائه

صحابةأننعرفكا،خلفهولامنيديهبينمنالباطل

علىالحرصشدةمنكانوا-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسول

وقد،فعلأوقولمنعرفوهماكلرووابحيثوأفعالهأقواله

كلنسققنؤؤجد،متعذدةمجلداتفىالأحاديثخمعت

أحاديثمنالأصولجوامع9فىمنهاالمتقدمونمارواه

والترمذىومسلمالبخارىمارواهصاربحيث"الرسول
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تتعذد،واحدكتابفىمجموعاوغيرهموالنسائىوأبوداود

المروياتهذهوفى،الشاسعويدقالبعيدفيقربأجزاؤه

وسلمعليهاللهصلىاللهرسوللسيرةدقيقتفصيلالحافلة

اللهرضوانصحابتهمنالمخلصينالصادقينكبارإلىمعزؤ

عليهالله-صلىاللهرسوليسيرةفىباحثاقتصرفلوعليهم

فىماقيلعلىمعتمداالكريمبالقرآنماجاءعلى-وسلم

رسولسيرةلوجدالصحاحكتبفىجاءماوعلىالنزولاسباب

فالذين،متكلفبافتعالتزودأو،بنقصتشبلمكاملةالله

لديهملايجدونالنبويةالسيرةأخبارفىيشككواأنيحاولون

زياداتوجدتولئن،الذخلمنصدورهمفىمايشفىدليلأ

الواقدىأوهشامابناوإسحاقابنكتبمابعضفىمختلفة

المدؤنالسيرةصميممنبشىءتتصللاكلهافإنهاالطبرئاو

نأيريدونالذينعلىوكان،الرسولوسنةاللهكتابفى

قداسةيعرفواأنللشكمجالأالنبويةالسيرةحوادثيجعلوا

لدىالمطهرةالسنةقيمةيعلمواوأن،وطهارتهالقرآن

مضطربةبرواييمايعصفواأنلهمجازوإذا،الأثباتالدارسين

السيرةمايمشذلكفىفليستحقيقدونمؤرخعنمؤرخنقلها

صحيح!ثابتالراسخأصلهالأن،شىءفىالنبوية

العصرإلافىتذونلمالنبويةالسيرةأننعرفنحن

ينتهىمسلسلةرواياتبتدوينهاالمحدثوننهضإذ،الأموئ

تدوينعلىبدءآالمحدثينإكبابوفى،اللهرسولإلىسندها

التىالصحيحةالرواياتوجدواأنهمعلىيدذماالنبويةالسيرة
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الكريمالقرآنحفظعالماأنولانظن،يطلبونبماتمذهم

إلىينسبهحديثايفتعلأنلنفسهيجيزالمطهرةالسنةودرس

متعمدااللهرسولعلىكذبمنأنيعرفوهو،اللهرسول

تدوينعلىالحاثالدافعكانوإذا،النارمنمقعدهفسيتبوأ

هذافإنالسيرةلصاحبالخالصحتههولديهالسيرةهذه

يكونبماياقأناو،بالباطلالحقيخلطأنيمنعهالأكيدالحب

خهضوهكذا،يكنلممايختلقأنعنفضلاشكموضعلديه

بنعثمانبنوأبان،الزهرىشهابوابنالزبربنعروة

المتحرزينكبارمنوغيىهمقتادةوابنعمربنوعاصم،عفان

ابقرآنآياتمنيحفظونمماالنبويةالسيرةحوادثلجمع

صحابةشاهدقنوفيهم،الصحابةواقوالالرسولوأحاديث

المجمل،تفصيلفعرفالتابعينمنوالمخلصيناللهرسول

الجوابمنالسديدفجاءهيجهلعماوسال،الغامضوتوضيح

هؤلاءسخلوفيما،فاطمأنعلمحتىالماثلبالدليلمؤيدا

التاريختدوينعلىاللاحقينأعانماالسيرةأحداثمنالكرايم

،إسحاقبنمحمدالسيرةرجالشيخمقدمتهموفى،النبوى

وصلمدؤنعلمىأثرأولكتابهكانإذ،لديهوقفةفيولابذ

لدراسةأصيلاأصلافكانهشامابنطريقعنمهذباالينا

عنيتحدثأنيحاوللمنالأولالمصدرومازال،النبويةالسيرة

النبوىالتاريخفىالأولىالريادةهذهلهكتابآوان،اللهرسول

حاولغبارمنتكاثفماعنهلنزيلالفاحصبالنظرلجدير

دنيافىبشرئأثرلكلأنناسينيثيروهانالمغرضينبعض
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العالمين.ربللهالمطلقالكمالوأن،ومآخذهمحاسنهالتأليف

ورسولهاللهبذكريتعبدونقومبينبالمدينةإسحاقابننشا

وأبوه،سيرتهويروىالنبىكلاميتلوراومحدثإلاومامنهم

بنوابان،بكرأببنالقاسمأمثالالعلمرجالمنوعماه

ونافعا،هرمزبنوعبدالرحمن،والأعمش،وعطاءعثمان

فىبارزاثرذاعثمانبنابانكانوقد،عمربنعبداللهمولى

عليهاللهصلى-الرسولسيرةبجمعاهتمإذ؟الكتابىتوجيهه

وشعرحديثمنالمباركةءحياتهحوليدورماوتدوين-وسلم

الأيامضنتوإن،عهدهفىذكركتبلماوصاروأقاصيص

يقفلمثم،حذوهيحذواسحاقابنفجعل،كتببماعلينا

رجالملتمساالأماكنشتىإلىرحلبل،المدينةعندبهالأمر

والرىوالجزيرةوالكوفةالإسكندريةفىالعلموأئمة،الحديث

فىفيتهمهمالكبالإماميصطدمانقدرهمنوكان،وبغداد

،رماهممابأكزفيرميهاسحاقابنعليهويثور،وعلمهنسبه

دونمؤرخوهفيدؤنهااسحاقابنإلىالمعزوةالمآخذوتتوإلى

كلاممنفيهفقلتالموقفهذابسطتأقوأذكر،نقاش

.)1(متصل

خصوموذا،فضائلهينقلونأصدقاءذاإسحاقابنكان9

فىوله،خصومهأبرزمنمالكالإماموكان،بهيشفرون

اسحاقابنهاجموقد،قوىوتوجيه،مسموعراىالناس

وفىعلمهفىالآخرهوفطعنالرجلعنهيسكتولم،واتهمه

.218ص،السادسهـالعددبالرياض،العربيةاللغةكليةاجملة)1(
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اللألاءمنكثيرايحجبغشاءومازالتكانتوالمعاصرة،نسبه

المواهبوذوىالعلماءبينلذذاتكونماوأشد،العيونعن

نأالكئابمنجماعةاعتادوقد،الفنونرجالمنالراقية

نأوالأولى،تفنيدهاأوتأييدهاويحاولواالخصومأقوالينقلوا

خلالهامنعليهملنحكمالعلماءمؤلفاتإلىالأقوالهذهنزك

.مراءدونالصادقةالوثيقةفهى

قرأتثم،زورابالزندقةالعلماءمنفضلاءاتهموكم-

كانوإذا،الاتهايمرائحةمنهتشمأثرمنوجدتفماكتبوهما

عنزؤؤاقذماجهوابنوالزمذىوابوداودومسلمالبخارى

،تقديرهفىالكفايةكلكاففهذاالحديثبعضاسحاقابن

محققونقلهعدىلابنن!قالنبويةالسيرةكتابمقدمةوفى

:يقولوفيهالكتاب

الملوكصرفانهإلاالفضلمنإسحاقلابنيكنلمولو"

بمغازىالاشتغالإلىشىءمنهايحصللابكتبالاشتغالعن

الخلقومبتدأ،ومبعثه-وسلمعليهالله-صلىاللهرسول

أحاديثهفتشتوقدإسحاقابنبهاسبقفضيلةهذهلكانت

أخطاوربما،بالضعفعليهيقطعأنيتهيامااجدفلمالكثيرة

الروايةفىيتخلفولم،غيرهيحظىكماالثىءبعدبالعثىءواتهم

واستشهد،المبايعاتفىمسلملهأخرج،والأئمةالثقاتعنه

والترمذىابوداودلهوروى،مواضبمفىالبخانىى،.!به

)1(.ماجهوابنوالنسائى

م3691صط)4(صثاملابن"النبراليز"متدت)1(
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للأساطيركثيرسربرمنإسحاقابنإليهاتجهمااغفللاوأنا

حشدوفيما،المنبويةالبعثةقبلماتاريخمنكتبفيماالموهومة

المتأمل،الفاحصلدىالتصديققريبةتكونلاقدأمورمن

كانفقد؟لاحقيهعنشاذاليسذلكفىإسحاقابنولكن

إليهانتهىماكليسردأنالتاريخيةالأخبارلجامعالعامءالمفهوم

وتمحيصالأخبارفحصحينئذمهمتهإذليست،بأشناده

عليهالحصوليستطيعماكلتتئعهىمهمتهولكنالأحداث

اسحاقابنيؤاخذأنيمكنولا،فيهميثقمنلدىأنباءمن

فىالعلمىوبتوجيههاببيئتهمتاثرفالرجل،لاحقعصربميزان

منالمؤرخينكبارمنتلوهمنكانوإذا،والتبويبالتدوين

نحصىأننستطيعلاوقنواليعقوبوالمسعودىالطبرىأمثال

فىالتفاتدونالجافعالحشدفىمسلكهسلكواقدالكاتبينمن

العذرتقدمهملمنفإنوالتخطئةالتصويبإلىالأحيانمنكثير

الإمامقالوقد،الروايةتدوينفىدليلهالإسنادجعلإذا

اليهوصلماأذى)إنه:تاريخهمقدمةفىالمؤرخينشيخالطبرى

بالنقلتعرفلديهالأخبارلأن(وصلكماالأخبارمن

عهدةمنتبرأوقد،العقليةوالحججالفكر)9(لاباستنباط

الذىالراوىعلىالعهدةجعلحينالمتهمةالأخبارمنينقلهما

قدمواقدنهجهنهجواومنوالطبرىالإسنادفيعليهنص

،مايرجحونمنهالينتقواالمختلفةالآراءشتىللباحثين

أصحالمجالهذافىأجدولا،تاريخاتقيملبناتمنهاوليجعلوا

.العارفدار2ط8صاجالطبرى)1(
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حينجيدبخثفىالخطيبالدينمحبالأستاذاليهاشارمما

المثبتينالثقاتالعلماءمنطبقتهفىوقنالطبرىمثل)إن:قال

أرادوأإذاالآنالنيابةرجالكمثلالضعيفةالأخبارإيرادهمفى

منايديهمإليهتصلماكليجمعونفإنهم،ماقضيةيبحثواأن

ضعفهأوبعضهابتفاهةعلمهممعبهاالمتصلةوالثمواهدالأدلة

كليروونوهم،بقدرهيتقدرشىءكلأنعلىمنهماعتمادا

منضعفهاوالخبرقوةالقارىءليعرف،راويهإلىمعزواخبر

.()1(الأمانةأدواانهميرونوبذلكالعلميةراويهمنزلة

فرواهالرسولسيرةمنعليهعثرماكلإسحاقابنجمعلقد

نافلابذعليهيحكمأنيريدومن،عنهصدرمنإلىمعزوا

بحيثالوضوحمنذلكنرىكناوقد،عصرهبميزانيزنه

نأيسرهمالغربباحثىمنفريقاولكنفيهنطيلأننحبلا

الرسولحياةليجعلواإسحاقابنكتبماكلعلىالريبةيلقوا

الذىهو-وحده-إسحاقابنوكأن،والإبهام،الخفاءمظنة

عصففقدكتابهعلىالشبهةحامتفإذاالنبويةالسيرةسجل

الكريمالقرآنفىأنيتجاهلونوهؤلاء!قالبماالمنطق

وجهعلىالرسولحياةبتبيينماينهضالشريفوالحديث

يصلكمالاسحاقابنبهوماجاءالمزيد،لايتطلب

وليس،مطردنحوعلالسلسلةحلقاتوينظم،الأحداث

الناسفيهيشتبهحتى!كتبماسوىلهاصكلامفاجئاجديدا

الباجثينمننرىأنالعجيبومن،بتوهينأحدانتحاهإن

هـ.3729مح!زالأزهرمجلة)1(
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مقدمةفىاحدهمفيقولالمغرضالمذهبهذايعتنقونمنلدينا

)1(.إسحاقابنعنبحث

الذىهشامابنكتابإلىننظرأنحقاالعجيبمنالعل

يؤرخحقيقىتاريخكتابإلىنظرتناإسحاقابنعنيرويه

فثمةوحدهاوالحقيقةالعلموجهمنهئرادتاريخاالرسوللحياة

نحاولونحنقليلانحتاطوتجعلناالنظرةهذهدونتقفأشياء

:يقول!ثم.(.الكتببينمكانهفىالكتابهذانضعان

هووإنماالكلمةلهذهالعلمىبالمعنىمؤرخاليسإسحاقفابن)

كليروى،متفرقةأجزاءقبلهالسيرةكانت،ومبوب،جامع

نهجفىالنواحىهذهليجمعهوفجاء،ناحيةتناولهامن

(.تاريخىعتسلسل

فيقولى:المغرضينمزلاتالكاتبويتابع

اسحاقابنكتابفىمحمدعنبهاتخرجالتي)الصورة

فهوالتاريخيةالصورةإلىمنهاالأسطوريةالصورةإلىأقرب

وحينالأنبياءشجرةتظلهيجلسوحين،المطرفينزلربهيدعو

منالكتابمافىآخرإلى.غمامةالشمسعنهتمنعيسير

يرويهارواياتشتىيجمعأنهاسحاقيابنوعذر،معجزات

يكتبمنوفيهمالأساطيريتعشقمنوفيهمراومنأكز

الأساطيى.

وشطط،حائرتخبطتركناهمماوأمثالىالكلامهذالن!

بميزانإلااسحاقابنيقيسالأصاحبهمننطمعوكنا،جاثر

بهاوما002صخورثدفاروقللاضاذاتجع،أسلفىالعرييةالروات215(
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لهذهالعلمىبالمعنىمؤرخاليسأنه:عنهقالوقد،عصره

التحليلمذاهبمنيصطنعأنمنهيطلبوكانه.الكلمة

ابنعننفىولئنإ!الراهنعصرنافىاليوممانصطنعه

!!وتابعيهالطبرىعنينفيهاأنفلابدالمؤرخصفةاسحاق

الكاتبومثل،إسحاقابنجمعكماالمختلقةالرواياتجمعوااذ

فىيلتزملالأنه؟سيناابنعنالطبينفىمنمثلذلكفى

علىالمعتمدةالعلاجأسبابمناليومأطباءبهالتزمبماالشفاء

كانسيناابنكتبهماأندرىوما!الحديثةالعلميةا!تشافات

العلاجى،التقدمطريقفىالعلمىالتطورخطواتإحدى

الكشوفأحدثإلىاهتدواحتىيتابعونهاالعلماءأخذالتىتلك

كانوكذلك،الصرحأساسفىالمتينةاللبناتإحدىفهى

احدى-تلاهومناسحاقابن-لدىالمختلفةالرواياتجمع

التاريخ.فىالمعاصرةمذاهبناانتهاجإلىالدافعةايوسائل

التزمبمايلتزمواأنالثاقالقرقمؤرخىمننطلبكناوإذا

بحرنخيرففىأنلنافليس.عشرالرابعالقرنمؤرخوبه

قدرتنانعرفأنعليناوإنما،أمواجهبينالسباحةنستطيعلا

نالنفسهالكاتبارادوقد!جموحدونعندهالنقفالمحدودة

عليهاللهصلى!محمد-صورةانزعمحينالمغرضينيتابع

الأسطوريةالصورةالىأقرباسحاقابنكتابفىوسلم

ومن!الإسلامنبىمعجزاتمنالرجلمادؤنهالىمرتكنا

كيفولكن،بالإسلاميؤمنلاأوربىالمعجزةينكرأنالطيعى
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لدىنبوتهيثبتبمانبيهخصقداللهأنيعرفمسلمينكرها

المنكرين!

الصلاةأفضلوعليهنبيناعلى-موسبىكانهلشعرىوليت

البحرضربحينأسطوريابطلااليهودلدى-والسلام

كانوهل،مبينثعبانهىفإذاعصاهألقىوحين،فانفلق

لدى-والاسلامالصلاةأفضلوعليهنبيناءعلىعيسى

الأكمةوأبرأ،الموقاحياحينأسطوريابطلاالنصارى

المهد؟فىوتكلم،والأبرص

نبوةينكرونمنلدىحقيقييننبيينوعيسىموسىأيكون

،معجزاتمنأتيابمااعزافهممعالغربباحثىمنمحمد

بعضلدىاسطوريا-وسلمعليهالله-صلىمحمدويكون

.المعجزاتمنلهوقعمادوئواقدمؤرخيهلأن؟المسلمين

يكونواأن،المتحرزباتجاههمعلينايتباهونالذينندعوإننا

المغرضين.يقفدوأفلا!حقامتحر!بن

التاريخدنيافىجادعملرائدإسحاقابنكانلقد

سواهواحتذاهاالتزمهاالتىالتدوينطريقةكانتوإذا،العرلى

بطريقتهفإنه،العصرهذافىالمثلىالطريقةهي.ليستبعدمن

ومهما،تضيعأنأوشكتبالأخبارحافلةصحفاحفظقدهذه

التاريخخدموافقدالتمحيصوأقلواالروايةفآثرواتابعوهاقتفاه

أحمدالدكتورالأستاذولعل،سجفوهبمارائعةخدمةالعربى

حديثه-فىالمسلمينمؤرخىعنقالحينذلكعنىقدأمين

وإيجازهالنقدضعفعليهمأخذوقد،عنهمالتحليلى
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النواحىطمال،حينأالعقاثدبلونالتاريخوتلوينوسذاجته

-عنهمقالثم،كلهذلكعليهمأخذ،آخرحيناالاجتماعية

.)1(وانصافحيدةفى

منرأيناماإلىنظرناإذا،حدتهاتقلالعيوبهذه)ولكن

محاسنهمنقيسأنيجبنقدهمعندأنناخصوصامحاسنهم

لابزماننا،بهمتحيطالتىوبيئاتهمزمانهمباعتبارومعايبهم

منفمن،أصدقوالحكم،أدقالنقديكونحتى،وبيئاتنا

بلبالح!هرالحوادثبتاريخعصرهمفىعنىغيرهمالمؤرخين

منالنمطهذاإن:يقولالأوربيينالمؤرخينوبعض،باليوم

7915؟سنةقبلأوربافىيعرفلمالتاريخكتابة

فينسبعنايتهمبالإسنادغنىغيرهمالمؤرخينمنوقن

أخبيتهمفىالناسعلىويدور،أمتهوإلىأصتهإلىالرجل

مايشهد؟علىمايسمعويطئقالأخباريتلمسومنازلهم

فىتشددهميتشددعصرهممثلفىالمؤرخينمنوقن

يكونأنإلاالصحيفةعنالأخذيستجيزولا،والسماعالرواية

فيه.مطعوناضعيفا

ماصبرواعلىصبر،عصرهممثلفىالمؤرخينمنوقن

الشقةبعدمعفرغانةالىغانةمنورحل،وبؤسفاقةمنعليه

وغلاءالإفلاسمعماسمعكلقيدثم،الطريقووعورة

.القرطاس

والترجمة.الألفبخة036ص2بر،الاسلاماضص)1(
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.دعة(يعرفواولمجهدايدخروالمعيويهمعلىأنهمالحق

صفحاتهابعضفىحفلتقدإسحاقابنسيرةكانتواذا

التاريخصحائفحفلتكما،نظرموضعيكونأنيصلحبما

لهذهشاءقداللهفإن،حقيقىنقدمجالكانبمابعدهمن

أيدىتتداولهاأنقبلالناقدالنظرمنقسطهاتنالأنالسيرة

،بنكتبهاالتىصورتهافىالمسلمونيعرفهالمإذ،القارئين

بنعبدالملكهشامابنتولىأنبعدعرفوهابل،)1(اسحاق

بذلكفانتقلوزيادةحذفأوتعديلها.تنقيحهاالحميرىأيوب

التىتلكوالتبويبالجمعمزحلةمنابطهرةالنبويةبالسيرة

خطوةوهىوالتعليقالنقدمرحلةالىاسحاقابنيدعلىتمت

ابنرسموقد،التاريخىالنقدانتشارفىأثرهالهاكانمهمة

مبتدىءاللهشاءإن)وأنا:قال)2(حينعملهفىضهجههشام

اللهرسولولدوقن،ابراهيمبناسماعيلبذكرالكتابهذا

فالأولالأوللأصلابهموأولادهولدهمن-وسلمعليهاللهصلى

اسماعيلولدمنغيرهمذكروتارك،حديثهممنيعرضوما

الله-صلىاللهرسولسيرةحديثالىالاختصارجهةعلى

الكتابهذافىإسحاقابنذكرهمابعضوتارك-وسلمعليه

ولانزل،ذكرفيه-وسلمعليهاللهصلى-اللهلرسولليسمما

،الكتابهذامنلشىءسبباوليس،شىءالقرآنمنفيه

-جحانه-اللهونسأل،واحدمجلدماوخرجنفهإحاقابركهمماأجزاءعلبالمضبعثر)1(

الخطبباقيها...علالفوريتيان

4ص-؟،ابخويةالبر5)2(
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الاختصارذلكمنذكرتلما،عليهشاهداولا،لهتفسيراولا

يعرفها،بالشعرالعلمأهلمنأحداأرلمذكرهاوأشعارا

الناسبعضيسوءوبعض،.بهالحديثيشفعبعضهاوأشياء

.ذكره

سيرةجعلتقدهشامانجنمنالكبرىالنقديةالعنايةهذه

-عزانلهوكأن،حقاللصدرشافيةللنفسقريبةإسحاقابن

ابنصنيعبعدالسيرةلتكونالأصليفقدانشاءقد-وجل

مماسيئةشذراتينقلونالذينوعلى،وأوفىوكملأتمهشام

كلامانيعلمواأنثلمهفىإسحاقابنمعاصرىبعضقاله

ونزع،غيمهجلاءيتولىصقيلناقدالىؤكلقدالرجل

لمالأثباتمنالعلمأهلكبارأنيعرفو!أنعليهمكما،شوكه

يكونأندونتجريحهمفىالكتبيضعونناقدينمنيسلموا

البغدادىابخطيبقاموقد،العلميةمكانتهمفىماأثرلذلك

عادلبتفنيدذلكشفعثمنقدمنأسحأقيلابنؤجهمابتدوين

نتركفي.أنحل"فىونجن،إضرافدونبالقسطالميزانيضع

فضيلة.إسحاقلابنلنذكر،انماحى0الرذوجدقدمادامقيلما

عنينقلهاالتىالتاريخيةألروايةبأشلوبتمسكههىكبرى

فىواجتهد،كتبماأكثرفىيغيرأنيش!فلم،العلماءأساتذته

التعبيراثأنصعلناحفظاجتهادأالأسلويية.العبارةرعاية

للبميرائدذلكفىرهو!دلالةواصدقها،إشارةوأوجزها

مجالآلديهالتاريخكتابةفاصبحتالجزلةبالعبارةتمسكهفى

نجدهامفتعلةجلجلةغيىفىالتركيبىوالأصالفكرىللتماسك
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كباركئاتبانهمقراءهميقنعواأنيريدونئمنالمتكلفينلدى

مجمال!غيرفىفيشدقون

اللفظغيرالمطبوعهدوئهمعاسحاقابنعندترىلن

معتدلإيجازفىالمطردوالتسلسل،المتماسكوالأصالمحذب

نحاز،الأقدمينفرسانهالدىالمعهودةالبلاغاتأطايبيعرض

عنبهتحدثممااتفقكماننقلولكننا،التمئيلنريدحين

ليكون،سعدبنى-فىوسلمعليهاللهصلى-اللهرسولرضأع

مانريد.لبعضصادقامثالا

الحارثمولىجهمأببنجهم)وحدثنى:إسحاقابنقال

طالبأبىبنجعفربنعبدالله.عنالجمحىحاطببن

.قال)1(عنهحدثهاوعمن

صلى-اللهرسولأمالسعدئةذؤيبأبىبنتحليمةكانت

بلدهامنخرجتأنهاتحدث،أرضعتهالتى-وسنمعليهالله

بنسعدبنىمننسوةفىترضعهصغيرلهاوابن،زوجهامع

لناتبقلمشهباءسنةفىوذلك:قالتالرضعاءتلتمس،بكر

لنا،)3(شارفقمرإء)2(معنالىأتانعلىفخرجت،شيئا

معناالذىصبينامنأجمعليلنانناموما،بقطرةتبضماوالله

شارفناومافى،يغنيهماثدىومافى،الجوعمنبكائهمن

الغيثنرجوكناولكننا(يغذيهويقالهشامابن)قال.مايغذيه

حتىبالركب)4(أدمتفقدتلكأتاقعلىفخرجت،والفرج

عيهماطلت)4(-المنةالنا)3(-خضرةذات)2(-161صباالنبومة،اليرة5)1(

المافة-
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نلتمسمكةقدمناحتىوعجفا،ضعفاعليهمذلكشق

صلى-اللهرسولعليهاغرضوقدإلاامرأةمنافما،الرضعاء

كناإنناوذلك،يايمإنه:لهاقيلإذافتأباه-وسلمعليهالله

ع!ىوماذا،يتيم:نقولفكنا،الصبىأبمنالمعروفنرجو

امرأةبقيتوما،لذلكنكرههفكنا-،وخدهأفةتصنعأن

الانطلاقأجمعنافلما،كيىىرضيعااخذتإلأمعىقدمت

ولمصواحبىبينمنارجعاناكرهإقوالله:لضاحبىقلت

:قالفلآخذنهاليتيمذلكالىلأذهبنوالله،رضيعاآخذ

قالت:،بركةفيهلنايجعلأناللهعم!ى،تفعلىأنعليكلا

أجدلمإلأأقأخذهعلىوماحملنى،فأخذتهاليهفذهبت

حجرىفىوضعتهفلما،رحلىالىبهرجعتأخذتهفلما،غيره

وشرب،روىحتىفشرب،لبنمنشاءبماثدياىعليهأقبل

ذلك،قبلمعهننامكناوما،ناماثم،روىحتىاخوهمعه

منهافحلب،حافلإنهافإذا،تلكشارفناإلىزوجىوقام

بخيرفبتنا،وشبعارياانتهيناحتىمعهوشربت،ماشرب

واللهتعلمى:أصبحنا-حينصاحبىيقول:قالت،ليلة

قإوالله:فقلت:قالت،مباركةنسمةأخذتلقدياحليمة

معى،عليهاوحملتهأتاقوركبتخرجناثم،ذلكلأرجو

نإحتى،حمرهممنشىءعليهايقدرمابالركبلقطعتفوافه

اربعى،ويحك،ذؤيبأبىابنةيا:لىليقلنصواحبى

لهن،فاقول،عليهاخرجتالتىاتانكهذهأليست،علينا

ثه.،لشأنآلهاإنوالله:فيقلن،هىلهىوإنها،واللهبلى

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


اللهارضمنأرضاأعلموما،سعدبنىبلادمنمنازلناقدمنا

شباعامعنابهقدمناحينعكتروحغنمىفكانت،منهااجدب

لبن،قطرةإنسانومايحلب،ونشربفنحلبلئنا،

يقولونقومنامنالحاضرونكانحتى،ضرعفىيجدهاولا

ذؤيب،أبىبنتراعىيسرححيثاسرحواويلكم:لرعيانهم

غنمىوتروح،لبنبقطرةماتبضجياعااغنامهمفتروح

مضتحتىوالخيرالزيابةاللهمننتعرفنزلفلم،ئئناشباعا

يبلغفلم،الغلمانيشبهلاشبابايشمثوكان،وفصلتهسنتاه

ونحن،أفهالىبهفقدمناجفرا)1(غلامآكانحتىسنتيه

فكلمنا،بركتهمننرىكنالما،فينامكثهعلىشىءاحرص

أخشىفإق؟يغلظحتىعندىبنىلوتركتلهاوقلت،أفه

معنا(.رذتهحتىبهانزلفلم،مكةوباءعليه

،إسحاقابنرواهالذىالراثعالسيرةسردمننمطهذا

التأثيرخسارة:هماشيئينعلىلندلتسجيلهعلىحرصناوقد

البليغةبالرواياتالسيرةتدوينفىتنكبمنفقدهالذىالنف!ى

لحمدونعظمياهيكلافجاءالمعنىبسردواكتفى،تعورفتكما

بهذااليومالمعاصرينبعضتأثرمننلحظهما:وثانيهما!ودم

غفلوقد!واشتهرذاعنبوىقصصمنكتبهفيماالأسلوب

بعدإسحاقابنلدىالمستزةنواتهعنالكشفعنالناقدون

الرجلرواياتفىتزالوما!الأحقابوبينهبينناباعدتأن

.المبدعونأيهافهيا!بتصويرتمسقلمروائع

.ضديدا:جفرا)1(
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ابنتتئععلىالحرصكلحريصآهشامابنكانوقد

ثروةمنأكزاللغويةثروتهكانتوقد،ماكتبكلفىإسحاق

منرواهمماكثيرانفىكماهامةأموراعليهفاخذصاحبه

مدعاةكانتوسعأذلكفىتوسعقدإسحاقابنلأن؟الشعر

ناقدإسحاقابنإن:أحديقلولم،يناوءونهقوممنالتهكم

الصحيحة،مصادرهمنمصدراللشعرروايتهنجعلحتىادى

حق،عنبهشفروامنطليعةفىالجمحىسلامابنوكان

منهولجالذىإسحاقابنمجالهوالنبوىالتاريخكانوإذا

ابنفيهوقعئماكثيراهشامابنكفانافقد،والتاليفالعلمدنيا

.!مؤلفكللدىنظاثرهانجدتاريخيةعزاتمنإسحاق

التعقيب؟منسلمقدوالحديثالقديمفىمؤلفوأى

منفله،وانفذأبصرالرجالبتاريخهشامابنمعرفةوكانت

ونكتفىإسحاقابنتتئعفىجلياأثرهماظهرسيرهمفىالغوص

منها.بشواهدلذلكنمثلبأن

بينهممنفجعلالمشركينمنبدرقتلإسحاقابنذكر-ا

عمربنعبداللهبنعابدبنالسائبأببنالسائب

شريكالسائبأبىبنالسائب:هشامابنفقال،المخزومى

عنالحديثفيهجاءالذى-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسول

السائب،الشريك)نعم:وسلمعليهاللهصلى-اللهرسول

واللهبلغنافيماإسلامهفحشنأسلموكان،ئمارىولالايشارى

أعلم.
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ابنعنعتبةبنعبيداللهعنالزهرىشهابابنوذكر

اللهرسولبايعممنعابدبنالسائبأبىبنالسائبأنغباس

منالجعرانةيوموأعطاهقريشمن-وسلمعليهالله-.ضلى

)1(.حنينغنائم

حاطب،بنثعلبةالمنافقينمنعذفيمنإسحاقابنذكر-2

)معتب.ذلكعلىتعليقاهعثمامابنفقال،قشيربنومعتب

.زيدببئائيةبنىمنوهمابناء.حاطبوالحارثوثعلبةقشيربن

منبهأثتيقنلىذكرفيما،المنافقينمنوليبسوا،بدرأهلمن

أميةببئفىوالحارثثعلبةإشجاقابننسبوقد،العلم(هل

...بدر)2(.أهلأسماءفىزيدبن

لأن؟شىءيهعلقممانف!ىوفى،هشامابنقالهكذا

سورةفىوجلعزاللهقولألطالىيذهبون،المفسئرينأكز

لنصدقنفضلهمنأتانالئناللهعاهدمن)ومنهم:)3(التوبة

وتولوابهبخلوافضلهمنآتاهمفلما.الصالحينمنولنك!نن

قصةمنوذكرواحاطببنثعلبةفىنزلقد("معرضونوهم

الخيز،لهربهيسالكىاللهلرسولوتضرعه،افتقاربعدثراثه

معلومهوماذلكمنذكروا،بالزكاةوضنه،لديهالمالوتدفق

فىنفاقا)فاعقبهم:الآيتينهاتينبعد-اللهقالوقد،مشتهر

كانواوبماماوعدوهاللهأخلفوابمايلقونهيومإلىقلويهم

.916ص2بالبويةاليرة)2(037-ص%2النبرية"اليزا)1(

.(78)،(77)توبةاصز)3(

http://www.al-maktabeh.com



اللهوأنونجواهمصهميعلماللهانيعلمواالم.يكذبون

وأصحابه!ثعلبةبنفاقصريحاالأيةفقطعت)1((الغيوبعلآم

ليستالآيةرأىقديكونأنإلاتعقيبهفىهشاملابنوجهولا

الترجيح.يتطلبرأىوهو،حاطبفى

بنحديدةبنعامرالأنصارمنبايعفيمنإسحاقابنذكر-3

سواد"بن)عمروهشامابنفقال،سوادبقغنمبنعمرو

فىإسحاقابنذلككرروقدغنم)2(لهيقالابنلسوادوليس

قال)3(.بماهشامابنعليهمافعقبموضعين

،عصرهفىالمحدثينأئمةعنكتابهإسحاقابنتلقىلقد

ثم،والأقدمينالعرباخبارمنتصديقهإلىمالمافيهوحشد

جعلحتىالنزيهالناقدموقفالكتابمنفوقفهشا!بنجاءا

منجاءفإذا!التاليفىلزمنهبالنسبةممتاز%تاريخيانضامنه

نأيعلمأنفعليهأسطورىبطابعيتسمالكتابإن:يقول

هشامابنكتابفى-وسلمعليهالله-صلىاللهرسولسيرة

!الأسطورةمنبرئتقد

لايؤمنونقومإلاعندأسطورةتكونلنالمعجزةوأ)!ا

ظاهرةقصصمنإسحاقابنبهفهدماافا!الأنبياءبمعجزات

فلنالبعيدالعربالتاريخفىاللهرسولسبقعمنالشطط

كانقدأصلهفىالكتابلأن؟شىءفىالنبويةالسيرةيضير

،المنصورجعفرأبىنجتوجيهإسحاقاي!كتبهبأجمعهالعالمتاريخ

77،87-يةالتربةصرة()1

501ص356،ص!!2،البويةااليرة)3(72-ص!2"الويةاليرة8)2(
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فىيكتبأنلائدآدملدنمنالعالمسيرةبكتابةيكففوإنسان

ؤجدوما،روايةالىمستنداسمعهإلىيتطرقماالبدائىزمنه

هذافىماقيلبتحقيقيهتمعنالمسلمينعلماءمنبيئتهفى

حديثإلىمنضباكانالشيوخهؤلاءاهتماملأن؟البعيدالزمن

الحكيم،الذكرآياتمنعليهومانزل،وسيرتهالرسول

،الرواةوثقهصتحيحذلكعنإسحاقابنسيرةفىجاءوما

القبولمنمطمئنمكانفىتركهحتىالتاريخىالنقدوتداوله

الوثيق.

،إسحاقابنكتبهاالتىالمباركةالسيرةلهذهاللهشاءوقد

التاريخلكتابةالأؤلالأصلتصبحأنهشامبانونقحها

،الرسولوأحاديث،القرآن%ياتمنتضمنتفقدالنبوى

نحوعلىالسيرةهذهمنهانتظمتماوالتابعينالصحابةوأقوال

ظهروقد،الباحثينلدىجهدغيرفىاستيعابهليسهلمتسلسل

فىذلككانسواءاللهرسولعنقيلماخلفىواضحاأثرها

أوفى،المتخصصةالسيرةكتبفىأو،العامالتاريغكتب

منؤضعفيماأو،اللهرسولبصحابةالخاصةالطبقاتكتب

عاطفىنسقفىللعامةالسيرةأحداثتقربالتىالنبويةالموالد

،منزلكلفىيكونأنلجديرمكانههذاكتاباوإن،مسجوع

مكانتهمايناسبعصركلفىالمسلميناحتفاءمنلقىوقد

شعرفىوقائعهنظمقنوؤجد،واختصاراتهشروحهفتعددت

الأستاذكتبهاالتىالمقدمةوفى،الرجزالىينتسبتعليمى

يغنىمماذلكيوضحماالكتابصدرفىوزميلاهالسقامصطفى
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البحثهذابهنختمبماالمقدمههذهختمتوقد)عادتهعن

:المفضالكاتبهاقالحيث

الذينالمؤلفينعمدةهو-الحقيقةفى-اسحاق)فابن

منما:نقولأنيمكنناحتى،بعدهمنالسيربوضعاشتغلوا

منغرفةإلاوهوإسحاقابنبعدالسيرةفىؤضعكتاب

وابنكالواقدىأواثنينرجلااستثنيناإذاهذا،بحره

سعد)1(

.الابيارىوابراهيمالسقاممطفىالأ-اتذةبتحقيقهثاملابنالنبولة،اليرةمقدمة5)1(
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الرؤادماقبل

كانإذ،الأفواهعلىيترذدوذكره،الاسلامنبىظهرمنذ

به،يؤمنونفالمسلمون،حياتهفىالشاغلالعرفيشغل

والمشركون،نبيلدينمنبهجاءمافداءارواحهمويبذلون

حديثهكانلذلك،والغملبالقوللمقاومتهجهودهميحشدون

وبقى،ربهالىاللهرسولمضىوقد،الشاغلالفريقينشغل

ويعملون،فضائلهويتناقلونبمآثرهيتحدثونبعدهمنصحابته

،جديدةارضالىالإسلامامتدفإذا،الآفاقفىدينهنشرعلى

بهقاموماالإسلامنبىعنيتحدثونالجديدالديندعاةجعل

الىوليهديهم،النورالىالظلماتثنالناسليخرجنضالمن

متسعوامد،الراشدينعصركانوإذا،الحميداللهصراط

وعدة،القرآنلغيرالكتابىالتدوينيجرفالمالأموينعصرمن

،الباحث!نيرجحهفيماالصحابةبعضجمعهانبويةأحاديث

فىيجمعالذىاللهرسولحديثكانالآثارمنماذوناولفإن

سيرتهالىالتدوينانتقلثم،التاريخيةحياتهمنفنونا،غصونه

تترددكانتإذ؟تسطيرهافىعناءكاتبوهايجدلمالتىالكريمة

-عزللهاارادوكأنماوإجلالحبفىالمسلمينافواهعلى

علومبينموزعامشتركافجلعه،نبئهتاريخيحفظأن-وجل

ومنإسحاقابنكتبفىملتئمامضمومآوجدتهفاذا،مختلفة

العامالتاريخكتبفىكذلكملتئمامضموناتجدهفإنك،حاذاه
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يليهلمقدم!ليكون،تامتجفصيلالنبوةعهد!صتالتى

الحديث،كتبفىمتفرقاثمالمباركةالأسلاميةالعصورمن

ماتزالجميعهاالكتبوهذه،الأدبوكتب،التفسيروكتب

يحار،هائلاموسوعيآتراثاكونتحتىالسنينمرعلىتتوالى

تدليل،دونجزافآالقولنلقىولسشا،استيعابهفىالقارىء

لحياةشاملةبموسوعاتتزخرالعلميةالمكاتبفهارسفأمامنا

:سواهالىمنهامتدوما،وحدهبهاختصمامنهاالرسول

الخاصةالسيرةمنيتضمنماأولاالعامالتاريخمجالففى

السيرةفىإسحاقابنكتابنجد،ومندمجةمستقلةللنبى

،الطبرىللاماموالملوكالأممتاريخكتابونجد،النبوية

اللهرسولومغازى،حزمابنللامامالسيرةوجوامع

والتنيه،الذهبومروج،للبلاذرىالبلدانوفتوح،للواقدى

وتاريخ،للمقدسىوالتاريخوالبدء،للمسعودىوالإشراف

والفصول،والنهايةوالبداية،الأثيرلابنوالكامل،اليعقوبى

للذهبى،الإسلاموتاريخ،كثيرلابنالرسولسيرةاختيارفى

الأمينسيرةفىالعيونوإنسان،للمقريزىالأسماعوإمتاع

،الفداءأبىوتاريخ،للنويرىالأربونهاية،للحلبىالمامون

.وغيىهـا،حبيبلابنوالمحبر،الناسسيدلابنالأثروعيون

اوفاتحة،كتابفىمستقلةالسيرةجمعوفىمنحاهاينحومما

.الإسلاملتاردخ

ابنطبقاتمثلنجدثانياوالطبقاتالتراجممجالوفى

قتيبة،لابنوالمعارف،خياطبنخليفةوطبقات،سعد

38
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،العمادلابنالذهبوشذرات،الجوزىلابنالصفوةوصفوة

وأسد،حجرلابنوالإصابةعبدالبر،لابنوالاستيعاب

إليه،نشيرالنمطهذامنوكثيرالأثير،لابنالغابة

احصاءه.ولانستطيع

لأبىالنبوةدلائلنجدثالثاالنبويةالشمائلكتبمجالوفى

الكبرىوالخصائص،القيملابنالمعادوزاد،نعيم

لابنوآدابهالنبىوأخلاق،للترمذىوالشمائل،للسيوطى

المعادزادومختصر،عياضللقاضىوالشفاء،الأصفهاقحيان

المحمديةالشمائلفىوالمختصر،عبدالوهاببنمحمدللامام

وغيرها.سامىلمحمودوشرحها

نشيرأنمنفأشهررابعاالصحاحوكتبالتفسيركتباما

الزاخرالطوفانهذالديناكانفإذا!المجالهذافىأسمائهاإلى

الذينأصحابهحيواتمنبهااتصلوماالرسولحياةفى

سعدتجديدةربوعفىرسالتهنشروأتموا،جهادهشاركوه

فىالنبويةالسيرةكاتبمهمةنجدفإنناوفاتهبعدبالإسلام

وصعبة،ناحيةمنالسهولةشديدةسهلةالحاضرعصرنا

لمنالسهولةشديدةفهى،طانيةناحيةمنالصعوبةشديدة

تحقيقدونعليهمايعزكلفيسطرتمحيصدونيجمع

مراجعة!أو

الصحيحإلىفجمعالنحوهذانحامنلدنياؤجدوقد

الغث!السمينوالى،الخبيثالطيبالىوأضاف،المخطىء

عصرفىيعيشأنهيعرفلمنالصعوبةشديدةصعبةوهى
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الكتابةمناهجفيهجذوقد،والمعارفيالثقافاتبشتىيزدحم

منالإنن!انيةالدراساتبشتىوافيةنجرةشطبماالتاريخية

النافذ،البصرعكقادرةنجدرةبعو!لمجةوأج!عيةنفسية

وامتزاجالتطؤر،دلائل.وفهم،.اللامحوالاستنشفاف

ا.لسيرةكتابةفىالسهلةالطريقةتكونأنوطبيعى،الأحداث

فانت،التراثكتبمنإليناوصلمالأكزالعامالطابعهى

فىالسلفعنينقلالخلففتجد،المتغددةالأسفارهذهتقرأ

إضافاتبعضف!نهازياداتهناككانتف!ذا،ينحطرماأثحر

القصاصإذأخذ،والأحداثالأحاديثمنالموضوعمن

الكتابفىلهأصلأمالانجدالنبويةللأحداثيضيفودط

المؤرخين،منالأولالثقاترواهفيماأو،المعتدالحديثأو

أخبارمقيذيعونبمايرتزقونالقضاصهؤلاءبعضكانواذا

كاالصحابةمنبرجافاالاسلاميةالفتوحوأخباربخاصةالنبوة

،يقولونمابعضفىالتشاهلإلىمالوافقد،بعامةوالتابعين

منوليهمتجنوجاء،المغرضونادعاهتماملفقكلصدقواوقد

أخبارمازالتوهكذا،تمحيصدونذلككلفجمعالكاتبين0

فيماوبخاصة،نطاقأبعدإلىوتمتدوتت!عتزيدالنبويةالسيرة

غربالإلىالسيرةاحتاجتحتى،والكرافاتبالخوازقيعرف

الأصيل.ويؤيدالدخيليبعددقيق

باسمماغرفورسوخاتمكيناالموهومةالخوارقهذهزادوقد

مننمطالهجرىالسابعالقرنأوائلفىظهرإذ"النبوى"المولد

فىوسلمعليهافهصلىالرسولأخباريجمعالقصمىالتاليف

،.
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الجماهيرعلىالعامةالمحافلفىلتلقىالسردمتصلةضة

نأالقصصهذهواضعو(رادوقد،النبوىنجالمولدا!تفلة

الترنيممنهاكثيرةبمؤثراتالسامعيننفوسعلىيستولوا

.الأسلوبمنيقرأ.وفيماإلأشعار،منينشدفيماالموسيقى

بايجلمبوهذا.اهون،الجتفقةالفواجملذى.المسجوع

فهوالسيزةمنطقفىأثراأضغبه0أما،المؤثرالانجذاب

مماالرسولبحياةتتعلقألئىالموهومةالخرفاتمنأضيفما

صحيح!نصفىأصلالهلانجد

منالساذجينلدىارتياحاالموالدهذهصادفتلقدأجل

العلماءمننفرتأليفهاإلىفاتجه؟العصورتوالىعلىالعوام

الظنوكان!العجيببالغريبالسامعيناستهواءعلىحرصوا

يكتفواأنالدارسينالعلماءمنوأكثرهم،المؤلفينبهؤلاء

ولكن،اللهرسولالىماينسبكلفىالصحيحبالثاب!ت

منفيكثرالروايةفىيتساهلالسابقوجدهؤلاءمناللاحق

نأفىحرجايجدفلم،تحرزدونومنتحلةصحيحةالخوارق

!النفوسفىتاثيرهالتحدثفيرويهاضعيفةروايةكليتتبع

مؤلفوهاوظل،الواهيةبخوارقهاتتوالىالموالدهذهوظلت

منتذكيهبماإليهاالعامةلتجذبعصركلفىكتابتهايواصلون

أثرمنالمسجوعوأسلوبها،المنغمإلقاؤهايحدثهوما،خيال

الصخيحكادحتى!المزيدوطلبالإعجابإلىيدفععاطفرو

وحتى،الموهومالمختنقفىيضيعالنبوىالتاريخرواياتمن

الىمصرقىالوعاظتدعوأنالمصريةالأوقافوزارةاضطرت
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دروسهميلقونحيناباطيلمنالموالدهذهمافىتوضيح

الغثتجمعأنهاالسامعينمنالعامةليعرفبالمساجد

يراجعوالذى9:)1(مباركزكىالدكتوريقول،والسمين

احتملوقد،والأضاليلبالخرافاتمملوءةيجدهاالنبويةالموالد

البيئاتإلافىتتلىتكنلملأنها؟طويلازمنالغوهاالناس

السابقالأوقافوزيرولكن،شىءكلءتصذقالتىالعامية

سنةالثاقربيعشبهرفىأذاعباشاالغربلىنجيبمحمدسعادة

ؤضعتالتىالصيغأنفيهيبينالصحففىهـكتابا1353

وأسلويهاروحهافىتتفقكانتقديمةصيغالنبوىللمولد

معتتفقلاولكنها،فيهاوضعتالتىالعصورمعوالفاظها

السند،ضعيفةبقصصحشيتوانها،الحاليةالعصور

صورتهفىوحياتهالرسولمولدمنالمعروفلاتضور

للمولدجديدةصيغةوضعالىالعلمأهلدعاثم،الصحيحة

عنالثابتةالصحيحةالأخبارتخرىاولافيهائراعىالنبوى

وأسلوبهاروحهافىالصيغةاتفاقوثانيا،وحياتهالرسولمولد

أفضليقذملمنجنيهمائةبتقديموعدثم،الحاضرالعصرمع

.النبوىللمولدصيغة

العلميةالهيئاتمنبالترحيبالأوقافوزيركتابقوبلوقد

نإ:فيهقالبمقالعارضةحسينطهالدكتورولكن،والأدبية

يحرمالأالأوفقومن،الذوقوترضىالعاطفةتثيرالموالدهذه

الكاتبهـدار025صمبا!كزكىللدكتورالنبويةالمدانح)1(
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أمراالناسعلىيفسدولا،الدينيخالفلاخيالمنالناس

تتحدثان-طهالدكتوررأىفى-بأسواى،الإيمانأمورمن

بعدتختصمكانتوالوحشالطيرأممبانالمولدقصصاليهم

لأن؟هذاعنزذتولكنهايكفلهأنيريدوكلها،النبىمولد

السغدية،حليمةإلىسيكونالرسولرضاعأنسبقالقضاء

والإنسالجنأنيسمعواأنفىالمسلمينعلىباسوأى

أورقالشجروأن،الرسولبمولداستبشرتوالنجوموالحيوان

جسمهالأرضمسقحينالأرضمندنتالحمماءوأن،لمولده

.)1(!الكريم

يرىلاكانوإذا،حسينطهالدكتورقالهمابعضهذا

عاطفةلتشعلالصحيحةالآثارفيتاتلمخوارقإضافةفىباسأ

الإسلامأعداءلأن!!بأسأىباساذلكفىنرىفإنناالمسلمين

والدينالسيرةكتبفىمابكلوياخذونه،الدوائربهيزبصون

ويغلالعقليصادمبأنهعليهيحكمونثم!باطلةأقوالمن

نيرفىالإسلامىالشرقوقعحينفعلاكانماوهذا،التفكير

عنينقبونالمستشرقينمنالمبشرونوافدفع،المستعمرالغرب

غيبةليظهرواالإسلامىالتراث.كتبفىرأمثالهاالخرافاتهذه

أدلةعلىيرتكزلاالإسلامإن:وليقولوا،وغفلتهالدينىالفكر

السيرةكانتولقد،السديدالفكرفىنصيرهاتجدصحيحة

م349؟سنةأغسطساول+الوادى+جريدة،حسينطهالدكتورمقد)1(
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هؤلاءلهجوممسرحاالأباطيلمنفيهاؤضعبماالنبوية

حينلديهمالتشكيكموضعالإسلامنبىوكان،المناوثين

هذهمنمنهبرىءهومابهليلصقواالنزيهالبحثيصطنعون

القرنفىعبدهمحمدالأستاذبهماقامولانن!ى،الأباطيل

مسألةفىالقولأكثرواحينهؤلاءعلىحاسمةردودمنالماضى

تحدثواوحين،الإسلاملتوهينأداةمنهاواتخذوا،الغرانيق

بمازيدمنوطلاقها،"اللهءبرسولجحشبنتزينبزواجعن

ردودفجاءت!الدفينالغلمبعثهمتعفدكاذبافتراءعلىيدل

الخراصونيحوكهاشبالةكلكاشفةعبدهمحمدالشيخالأستاذ

الرواياتفىالسيرةصحففىتردذماولولا،النطاقهذافى

كئابمنالمبشروناستطاعما،العليلةوالأخبارالمدخولة

ولقد!يافكونبماالدسمفىال!ميضعواأنالاست!ثراق

تنئهحتى!ونصففرنمنذالكيدهذاعلىجهودهمتضافرت

التشريعيةوالبحوث،النبويةالسيرةكتابةضرورةالىالعقلاء

لإثباتها،الحقائقتمحيصإلىيتجه،عاقلصادقنحوعلى

وقد!والمسلمينالإسلامعلىعبئاتكونكيلاالأباطيلوتفنيد

ينتظرنحوعلىالعصرهذافىالنبويةالسيرةكتابةبدأت

كتبالىهذازماننافىالمتقدمونإذعمد،ولايستغرب

الطهطاوىرافعرفاعهوكتاب،مطمثنينمنهالينقلواالمتقدمين

طيبةخلاصةوهو،المعاصرةالنبويةالسيرةفىنعرفهماأول

باديةالحشوقليلة-وسلمعليهالله-صلىالمختارلحياة

منالعصربطابعاتسمتوان،الأفكارحيثمنالاخثصار
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دعضالإنشائىالتكلفإلىبميلفكتبت،الاسلوبحيث

احمدالسيدجاءثم،اليومقارىءوبينبينهايباعدمماالميل

)السيرةسماهمافوضعبمكةالشافعيةالسادةمفتىدحلانزينى

معاصريه،لدىحظوةكتابهوصادف(المحمديةوالأثارالنبوية

العيونإنسان)بالمعروفةالحلبيةالسيرةهامشعلىطبعوقد

الحلبى،الدينبرهانبنلعلى(المامونالأمينسيرةفى

يراهمطالعهانإلآ؟برواجهراجتأمبرواجهااراجأدرىولا

فنقل؟المتقدميندونالمتأخرينكتبعلىكثيرااعتمدقد

يوسفالشيخوجاء،صدهدونالتوقفيجبكانمابعض

مواهبعن(المحمديةالأنوار):كتابهفاختصرالنبهاق

امتيازمعالكتابينيقرألمنواضحاذلكيبدوإذ؟القسطلاق

المفرطالاعتداددونالاعتدالإلىتميلبطبيعةالقسطلانبى

جواهر)كتابوله،آثارمنالنبهاقخلففيماتراهالذى

)الفضائل:وكتابالمختار(النبىفضائلفىالبحار

احدليغنىحتىللأولتكراررأىفىوالثاق(المحمدية

علىفساعدتالنبهاقمؤلفاتراجتوقد،اخيهعنالكتا.بين

ثم،المطهرةالسيرةصميمفىليست،موهومةاضافاتانتثمار

كتبمنكثيرانشرتفيمافنشرتالعربيةالمطبعةازدهرت

بغىفيهطغىوقتفى،كاشفتعليقدونالخوارق

هدفامنهايجعلالرواياتلشواذتتبعهوزاد،الاستشراق

النصقتعرضمعتدلةكتباالموقفوتطلب،والتجريحللطعن

رفاعةكثابوفى،مغرضتزئددونالنبويةللسيرةالصحيح
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تقريبالحجاز(ساكنسيرةفىالايجاز)نهاية:الطهطاوى

مصرفىتلتهاأولىخطوةوهو،بسطدونللأحداثمعتدل

بماالممتازينالدارسينمننفرإذحاول؟موفقةخطوات

العازفالقارىءربةبهيشبعواأنالسيرةأحداثمنسلسلوه

محمدالشيخالأستاذهؤلاءطليعةفىوكان،المبالغاتعن

سيرةفىاليقينإنورالشهيرمؤلفهكتبحيناللهرحمهالخضرى

-بعرضيكتفىمعاصرسردأقوىكتابهفكان!المرسلينسيد

منوبريئا،ناحيةمنالمسهبالتعليقعنبعيداالأحداث

حظوة(اليقيننور)رزقوقد،ثانيةناحيةمنالمبالغينشطط

رقموهو،طبعةوعشرينخمساطبعاتهبلغتحيثبالغة

المدارسطلابعلىتوزعالتىالدراسيةالكتبلغنرنعرفهلا

لكتابالممتدةالشهرةوهذه!الأعوامبتكررطبعاتهافتتكرر

السيرةلتقريبصحيحاتجاهأولنعذهتجعلناالخضرىالث!يخ

دونالمتوسطالقارىءغفةيشبعنحوعلىالمعاصرينمنالنبوية

منأرهقهائماالأحداثإذجردالمثفالقارىءبهيضيقأن

هذهيشبعواكىبعدهجاءلمنطيباتمهيداومفد،المبالغات

فاحسن،اختازانوحسبه،وتعليلاتحليلاالصادقةالأحداث

وقدالعلمىحفهتعطيهوقفةاليقيننورلدىنقفانئدولا

.القبولمزيدالفهمنحه

منذنفسهفىيجدكانانه:كتابهمقدمةفىالمؤلفيقول

أحسنويجدها،السالفينتواريخلقراءةارتياحاالأولىالنشاة

وهو-الإسلامنبىتاريخفىيرىوكان،الانسانلعقلمهذب
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لأفكارمربأعظم-القويمللحقالداعيةالصابرالمجاهد

حينعلى،عظيماارتياحاسيرتهقراءةفىفيجد،الممسلمين

نحوعلىبهاالخاصةالكتبلتطويلإياهاالمسلمينلتركيأسف

الفه.رحمهالأستاذيقول،الجامعالمبالثربالفهمبصعفلا

بكمحمودمعالنوادىجمعتنىالمنصورةمدينةقدمت)فلما

علمامنهفوجدث(المختلطةالمنصورة)بمحكمةالقاضىسالم

الرسولبسيرةعلمهأما،الرجالفحولدونهتقفبدينه

وكنت،اليقينالخبرمنهفعنده-وسلمجمليهاللهصلى-الأكرم

والتعقيدالحشومنخاليةسيرةلعمليتشوقاسمعهماكثيرا

السيدوافقلقد،يالفه:فقلت،المسلمينعامةبهاتنتفع

عنقصوراعزيمتىفىأرىكنتولكنى،نفسىفىماالكريم

وصعوباته،عظيمالمقامفإن،أمنيتهوتتميمرغبتهتلبية

كبارمنأسمعهكنتماتلقاءبذآالأمرمنارلمولكن،أعظم

الكتابهذالعملالأماقمنأكزوافإنهم(المنصورة)رجال

راجياالفهعلىمعتمدافقمتالفائدةالجزيل،النفعالعميم

حتىبال!ئرىالسيروواصلت،رضاهفيهلمايوفقنىأنمنه

تنتفعالموردعذب،المنالسهل-اللهبحمد-فجاءالمنىبلغت

تألفيه،فىموردىكانوقد،الخاصةاليهوترجع،العامةبه

البخارىالإمامانرواهمماالسنةوصحيحالشريفالقرآن

،العباراتتفهيممنلابدفيماإلاعنهمااخرجولم،ومب!لم

و)السيرة،عياضللقاضى)الشفاء(يساعدقفكان
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(علوماحياءد!،للقسطلاق(اللدنيةالمواهبو)،(الحلبية

(.للغزالى)؟!هالدين

النبويةالسيرةفىكتابتاليفمنهدفهالمؤلفوضحلفد

الموردعذبالمنالسهليكون،والتعقيدالحشومنيخلو

القرآنجعلوقد،الخاصةاليهوترجعالعامةبهتنتفعجيث

سيرةفىمعتمدهومسلمالبخارىالإمامانومارواهالكريم

والحديثبالقرآنماليفهمإلاذلكعنيخرجلا!اللهرسول

بدائرقالمحددالفهمهذاسبيلوفى،عباراتمنالصحيح

الحلبية،والسيرةالشفاءالىرجعفحسبوالسنةالكتاب

الكاتبحذدلقد!الدينعلوموإحياءاللدنيةوالمواهب

وجهمنغايتهليبلغالمراجعمناتسعطوضيق،غإيته

صنع؟فماذامؤلفهكتبثم!قريب

ولكن،مصادرهفى(هشامابنسيرة)الخضرىيذكرلم

ذكرمماإليهرجعمالأن،كتبماأكزفىساطعايلوحوجهها

فىظهرتمبالثر؟غيىبطريقفظهرت،منهااستقىقد

السيرةتسلسعملمنيقربنحوعلىالكتابأبوابتسلسل

لأن،(اليقيننور)عنهضاقممالكثير.اتسعتو)نالأولى

الحواشىدونالسيرةمن.الخالمقاللبابأرادمؤلفبما

جهتىمنالرسولنسبعنمتحدثاالكتافيفبدأ،والأطراف

المتفقالنسب)انه:قائلا)2(عدثانعندبهوقفوقدوابيهافه

2صالمضمة)1(

هصاليعين،،نور)2(
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ذلكفوقالتسباما،والحدثينالتاريخعلماءمنصحتهعلى

نسبأنعلىاجمعواأنهمالأمرغاية،طريقفيهيصحللا

بناسماعيلالىينتهىوسلمعليهاللهصلىاللهرسول

.اسزسالدونالهدفيصيبموجزتعليقوهو(ابراهيم

الرسولمولدوعنبآمنةعبداللهزواجعنيتحدثومضى

كثيراوأوجز،الشريفصدرهشقراوياسعدبنىفىورضاعه

-اللهصلىلمحمدعبدالمطلبوكفالةآمنه.وفاةعنالحديثفى

جاءكفهذلكلأن،إياهطالبأبىوكفالةوفاتهثموسلمعليه

عنحديثهفىالمثىءبعضأطالولكنه،سطورعثرةفى

الىالرسولرحلةالىانتقلثم،الفضولوحلفالمخارحرب

فىمنهابزواجهليعقبها-عنهااللهرضى-خديجةتجارةفىالشام

كبسطهاوفىابسطالىاحتاجفقدالبيتبناءأما،لامحإيجاز

البعثةقبلقومهفىوسيىتهالسلامعليهمعيشتهعنالحديث

رسالته،علىتدلبشائرمنالنبوةقبلبهاللهأكرمهوما

علىوهى،المطردحديثهتتخللخاصةتعليقاتوللخضرى

الكاتبعندستنموالتىالمؤرخبذرةعنتنبىءالنسئىايجازها

بالجاهعةالعامالاسلامىالتاريخيدرسحينحيائهمنيلىفيما

الأمم)تاريخبمحاضراتماعرفويؤلف،المصرية

والدولة،الاسلامصدرتشملأجزاءثلاثةفى(الاسلامية

تحتذكرهماالتعليقاتهذهومن،العباشيةوالدولة،الأموية

3وفوهيتمهالىأشاراذ(البعثةقبلالسلامعليه)معيشتهعنوان
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الأنبياء)ووجودبقود)1(ذلكعلىوعلقالغنمبرعىوأشتغاله

لولأنهم؟منهلابذأمرومشاغلهاالديخاعنالتجردحالةفى

الأبدية،السعادةعنجمهاوشغلوا،الدنيالألهتهمأغنياءوجدوا

الزهداستحسانعلىمتفقةالالهيةالشرائعجميعترىولذلك

علىشاهدأعظمالسالفينالأنبياءوحال،عنهاوالتباعدفيها

الدنيا،فىالناسأزهدالسلامعليهعيسىفكان،ذلك

صغرهمفىحالتهموكانت،وابراهيمموسىكانوكذلك

اللهاظهرهابالغةحكمةتلك،سواءكلهمبل،سعةليست

التكالبعنالامتناعفىلمتبعيهمنموذجاليكونوا8أنبياثهعلى

والمحن،البلاياسببوذلك،عليهاوالتهافتالدنياعلى

ذلكعنأخبركماإلارعاهانبىمنفماالغنمرعايةوكذلك

.البخارى(حديثفىالمصدوقالصادق

وسئر،التاريختحليلالىمنهالوعظالىأقربتعبيقوهو

وهاديا،مرشداالمطهرةالسيرةكتبقدالفاضلالمؤرخأنذلك

موليها.هووجهةولكلمتفلسفا،لامحللأ

الدعوةوعن،وعودتهوفترتهالوحىبدءعنالحديثويتابع

لنداءمستجيبينالخيىإلىسبقوامنذاكراالحنيفللدينالسرية

موضوعهالمؤلفليختممعاوالفقراءالأغنياءمنالإسلام

)2(.بقوله

؟5صا"اليقيننور5()1

53صاليتين،"نور)2(
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بدء-.)فىوسلمعليهالله-صلىاللهرسولمعيكن"ولم

يرغبمامعهوليس،ليطيعوهالناسبهيضربسيف(الدعوة

ويتبعوا،منهمالثروةوذوىآباءهمالعظماءهؤلاءيتركحتىفيه

واسعمنهمالكثيركانبل،مالهفضلمنلياكلواالرسول

بنوخالدوعثمانبكركابى-السلام-عليهمنهأكثرالثروة

والجوعالأذىاختارواالموالىمناتبعوهوالذين،سعيد

لكانوا.فىسادتهماتبعوالوبحيث،الرسولاتباعمعوالمشقات

ذلكليساللهم،عيشةوأنعم،بالأأهدأالدنياهذه

م!ماأدركواختىعليهمالدينأنواروسطوعاللههدايةالأ

.الهدىمناللهرسولوماعليه،الضلالةمنعليه

لنفسهالمؤلفاجازولو،سابقهمنإصابةأوفقتعليقوهو

الهدفوضعولكه،كثيربخيرلجاءموقفكلعلىايعلقأن

منخاليةسيرةيقدمانعلىعزمحينيتعداهيكادلاأمامه

يقبلبماالغاضةالمجلداتأماملنقف،والتعقيدالحشو

معا!ومايرفض

قريشوإيذاء،بالدعوةالجهرعنيتحدثمضىثم

واشتدادحمزةإسلاموعن،ناصعمعتدلاسهابفىللمسلمين

فىكتبهوما،الأولىالحبشةوهجرة،المستضعفينعلىالأذى

الكاتبيتعمدلممتسلسلةقصةكانهمتسقجلىالمجالهذا

الإسلوباتساقلهفتمالأحداثسيرراعىولكن،تاليفها

القارىءارادداذا!القلوبإلىينفذعاطفىتاثيرمعواطراذه

مما.وعىالتاريخىللواقعالهادىءصدهمننموفيعلىيقفأن
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مننموذجينعلىقبلمنوقفكماالسابقينكتبمنضونه

عنوانتحتالخضرىماكتبهالىفليستمع-الذاقتعليقه

قال)1(:حيثعمح)إسلام

الخطاببنعمرالهمامالشهمأسلمالوقتذلكأوفى

وشدةالمسلمينكراهةمنعليهماكانبعدالقرشىالعدوى

معالحبشةلأرضالمهاجرات-إحدىليلىقالت،أذاهم

فىعليناالناسأشدمنالخطاببنعمركان:زوجها

الحبشة،أرضالىأتوجهأنأريدببيرىركبثفلما،إسلامنا

آذيتمونا،فقلت،عبداللهأمياأينالى:لىفقال.بهأنااذا

:فقال،لانؤذىحيثاللهأرضالىنذهب:ديننافى

رقةمنرأيتبماأخبرتهعامرزوجىجاءفلما،اللهصحبكلم

يسلمحتىلايسلموالله،يسلمأنترجين:فقال،عمر

علىوشدتهقسوتهمنيراهكانلماوذلك،الخطابحمار

الله-صلىالمصطفىدعوةبركةلهحصلتولكن،المسلمين

الإسلامأعز)اللهم:إسلامهقبيل-إذقال-وسلمعليه

كاذالتىالأرقمأبىبنالأرقمدارفىإسلامهوكانبعمح

مارجاهبإسلامهاللبماحققوقد،فيهايجتمعونالمسلمون

روايةمنمسعود-بنعبداللهقالفقدالسلام-عليه

رسولمنطلبفإنهعمحأسلممنذأعزة)مازلنا:البخارى

كآبةالكفازأدركوقد،ففعلبالمسجدصلاتهيعبنأنالله

حتىقتلهأرادواقدوكانوا،أسلمقدعمررأواحينماشديدة

ص*56اليعين+)1(2بور
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وائلبنالعاصفجاءينتظرونهدارهحولجمعاجتمع

وعليه،عمرقومعذىبنىحلفاءسهمبنىمنوهو،السهمى

بالك؟ما:لعمرفقال،بحريرمكفوفوقميص،حبرةحفة

سبيللا:قال،أسلمتإنءسيقتلوننىانهمقومزعم:فقال

الناسفوجدالعاصوخرج،عمرفأمن،جارلكفأناإليك

هذانريد:قالوا؟تريدونأين:فقال،الوادىبهمسالطقد

الناسفرجع،إليهسبيللا:قال،صبأقدالذىالخطاببن

.أتوا"حيثمن

وبمراجعة،عمراسلامعنالخضرىكتبهممانموذجهذا

ممانظمبل،واحدةروايةعلىيقتصرلمانهنجدالأولىالمصادر

بدء:يتضمنمتماسكاحديثاالمختلفةالروايالتمنتناثر

عليه،هياجمنذلكأعقبوما،بالمسجدإعلانهثمإسلالأمه

الموقففكان،جارهعنبهدافعوائلبنللعاصوتدخل

مشاهدتركأنهكما،للعاص--وحدهيحمدالذىالوحيد

أختهمعموقفهعنيتحدثفلم،عمرإسلامقضيةفىمهمة

معوحديثه،زيد(بن)سعيدوزوجها(الخطاببنتفاطمة)

ثم،وأختهصهرهعلىحرضهحين(عبداللهبن)نعيم

طهسورةمنكريمةآياتليقرأالصحيفةأخذحيناستكانته

وعزم،إسلامهيعلنكى،اللهرسول(مجلسإلى)واتجاهه

إلى،بالمسلمينسوءاأرادإذامنازلتهعلى(عبدالمطلببن)حمزة

عرفقدالكاتبولغل،عمرإسلامفىامرهاشتهرماآخر

ليكون؟بعضعنببعضفاكتفىعمرعنكلهذلكاشتهار
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بنالعاصموقفسجلأنهبدليل،يقللمبمامذكلراقالهما

فكان!الخاصةلغيرمجهولموقفوهو،عمرإسلامعندوائل

الجديد.يقذممماعليهالنص

الحبشة،منالرجوععنفتحدث،نهجهالمؤلفتابع

حينالحزنعامإلىمنتقلا،ونقضهاالمقاطعةصحيفةوكتابة

عنطالبأبىلتمنعجيدتعليلوله،طالبوأبوخديجةماتت

عمبادرلوإذ؟مستترةحكمةذلكفىرأىحيثالإسلام

يطلبونقومإنهم:لقيلباتباعهجميعاوالهاشميونالرسول

علىجميعاوتعاهدوا،النبوةبدعوىفجاءواالقبليةالسيادة

منبل؟عشيرتهعنالغرباءمنتابعيهوأكثرأما،نمرتها

كليمنعذلكفإن،الأموئعفانبنكعثماناحياناأعدائها

التعليلهذامنوقريب،الأسزيةالسيادةحبفىشك

رسولمعالمسلمينهجرةعلىالتعليقفىالمؤلفإليهذهحتما

أنر(ىإذ؟المدينةإلىمكةمن-وسلمعليهاللهصلى-الله

تقاومهولم،بالإسلامجميعهافرضيتالنبىطاوعتلوقريشا

طاوعتلو،أصحابهمعالهجرةإلىاضطرتهالتىالمقاومةهذه

قريشاإن:المغرضونلقالمختارةوأسلمتاللهرسولقريش

إليهوأوعزت،سادتهاسيدإلىفعمدت؟العربملكأرادت

قاومتوقدأما،العامةلسيادتهابابالتصبحالنبوةيدعىأن

فىالفسيحمنفذهاوجدتحتىعليهاوضيقت،الدعوةقريش

نأنريدولا،رشيدوبتقديربالغةلحكمةذلكفإن؟المدينة

أحداثتابمقدفالرجل،المؤلفخطهمالكلفهرسانكتب
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الكريم،نبتهاوفاةإلىمبتدئهامنأمينةمتابعةالمطهرةالسيرة

فىيرىحين،الناقدالبصرذوىإلأعلىخافجهدوله

وتختلفتتفقرواياتعذةالنبويةللسيرةالسالفالتراث

يرجعمامنهايختارثم،مستأنيةموازنةبينهاويوازنفيقرؤها

يبذللموكأنه،المطردتسلسلهفىللقارىءويقذم!وقىعهلديه

نأعليه(اليقين)نوروقارىء،والاختيارالترجيحفىعناء

دونتخطاهاروايةبتسجيلكاتبهيطالبفلاذلكيدرك

سابقيه،أكثربهايهتملمبحادثةالاهتمامعلىيؤاخذهأو،إشارة

لفطرتهالملائمةالوجهةحديثهفىيتوخهنقنسلفىفالرجل

يعرفلاوتواضع،التكلفعنبهتنأىسهولةفىالواضحة

!الشمو!

مؤثراالمتخرصينشبهاتعنكثيراأعرضقدكانوإذا

دونتلقائياينقشعأنيلبثلاحائر.بضبابالأذهانيشغلالأ

هذهتبديدفىمعاصروهقالهبمااكتفىوكأنهجهاد،

الأراجيف.

فقدالشبهاتهذهعنكثيرااعرضقدالمؤلفكانإذا

عنفنقل(الغرانيق)أسطورةناقشحينالسردئنهجهخالف

يخرجهلمالمزعومالحديثسندأن)الشفاء(فى(عياض)القاضى

المختلقالمتنواما،مأمونثقةرواهولاالضحةأهلمنأحد

والمشركونالرسولأصحابيسمعأنيعقللاإذاطراءفباطل

لترتجى،شفاعتهاوأنالعلاالغرانيقبانهاالأصناممديحمعا

أسماءإلاهى)إن:وجلعزاللهقولذلكعقبيسمعونثم
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يقول(سلطانمنبهااللهأنزلماوآباؤكمأنتمسميتموها

لاتخذهذلكولوحصل،منتظمغير)فالكلامالخفرى)1(

نعرفهمقنوهم،الخصاموقتبهايحاجونهعليهحجةالكفار

هذاوليس؟بهذهفكيفحجةأدقفيهليسفيماالعنادمن

قالوامافيهقالواوقد،الكعبةإلىالقبلةتحويلمنأقلالقيل

منالسفهاء)سيقول:فيهموقال،سفهاءسماهمء.اللبماحتى

المؤلفادلىكماعليها(كانواالتىقبلتهمعنولاهمماالناس

عمتهبابنةالرسولزواجإلىتعرضحينالدلاءفىبدلوه

مازعمهيبذدسديدباختصارفجاء-جحش(بنت)زينب

كشفتهحينمصادفةوجههاراىاللهرسولانمنالآفكون

هذهيكذب)ومماالخضرى)2(فقال،قلبهفىفوقعتالريح

،الوجوهسزتعرفحينذاكتكنلمالعربنساءأنالدعوى

بمكة-الله-ورسولقديمأأسلمتوقدعمتهبنتوزينب

حينإلاسنواتعشرنحوإسلامهاعلىمضىوقديرهالمفكيف

اختارهاالذىوهو!مصادفةوجههاعنلثامهاالريحرفعت

زوجةلاختارهايحبهاكانولو!بمشيئته،إئاهوزوجها،لزيد

احد.يمانعأندونله

تفصيلفىيتحدثقوىبفصلكتابهالمؤلفختموقدهذا

الف!اضلة،-وسلمعليهاللهصلى-الرسولشمائلعنواضح

95ص"اليقيننور5(1)

171صأليقين+نور5)2(
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الشمائلفىذكرهماجلانالهامشفىمعترفاالنبيلةواحرده

-رحمهعياضللقاضىالشفاء()كتابمنمختصروالمعجزات

خصالعنتتحدثهادئةبمقدمةالشمائللهذهمفدوقد-اللة

ومكتسبة،محتومةضروريةإلىوتق!مها،البشرىالكمال

فيهاليدخلالصفاتهذهيفصلومضى،ايجادهاإلىئسعى

فيماأحسنوقد،ومعنوياح!ياالرسولأخلاقمناشتهرما

نأيريدمنلكلنافعاخلقيادرسآقذمإذ،الإحسانكلكتبه

،الرسالات(صحابمنالمهتدينالكملةخطةحياتهفىيختط

يجمعالمحمديةالمعجزاتعنمتئدفحديثالكتابختامأما

وتبسيط.سهولةفىمنهاماتعورف

الجزء)مقدمةفىالرسولحياةعنحديثالخضرىوللشيخ

وقد،قبلمنإليهاألمعناالتىالتاريخيةمحاضراتهمن(الأول

يشملالذىالطلابلمنهجدعايةالإيجازم!م!لك.فيهسلك

اختصقدالأستاذكانوالط،واحدةسنةفىكثيرةمسائل

ببسطالتاريخيةمحاضراتهفىوالمدينةبمكةالإسلامىالتشريع

بماتلحقأنالنبويةالسنرةكمالمنإذرأى،دقيقشاف

الإسلامتعاليملتكونالإجمالوجهعلىتشريعمنبهجاءت

ذكرهمابعضوفى!الكريمنبئهتاريغيطالعتنلدىواضحة

مناظرةمثل(اليقين)نورفىإليهايشرلممواقفالمحاضراتفى

)1(بالحبشةالنجاشىأمامالعاصبنلعمروطالبأبىبنجعفر

6/76،الاسلاميةالأممنلريخمحضرات5)1(
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)نورلكتابهمتفمالمحاضراتفىعملهأنيؤكدمماوغيرها

مثلاليقيننورفىارتآهمابعضعنتراجعأنهبل(اليقين

لتكونسنواتثلاثكلرأسعلىشهربإضافةالن!ىء!سيره

إحلال:النم!ىءمعنىيكونانمختارآشمسيةالقمريةالسنة

شهرفىالقتالليستطيعوابعدهماوتحريمالحرمالأشهرمنشهر

الىأشاروقد!خرمماليحلوااللهماخرمفيو(طئو.عدةحرام

الصريح.الحقصتلهاتضحلمامذعنا)1(تراجعه

علىالمطهرةالسيرةلتقريبعمليةخطوةاليقيننورجاءلقد

تنحوكتبعدةبعدهمنتتابعتوقد،النفوسلهتهشنحو

أحمدللشيخ(المصطفىسيرةفىالصفا)موردمثلمنحاه

الأزهرىحسينمحمدللشيخمحمد(و)النبى،الحملاوى

حظىولكنه،رضارشيدللسيد(المحمديةالسيرةو)خلاصة

اللهرسولسيرةأصبحتتلاهوبماوبه،ذائعممتدبرواجدونها

بالتزامهالخضرىإن:نقولانويمكننا،قارىءكلمتناولفى

يذكرنا،التفسيرفىاتساعدؤنوالأحداثالوقائععندالوقوف

فيجعلهاالواحدةللحادثةياق،الدارسينمنمضادبفريتي

بهيقومأنيستطيعماعليهاويبنى،كثيرةلاستنباطاتأساسآ

الباحثينمنالطرازوهذا،وتتباعدتتقاربآراءمنذكاؤه

وبعد،الاحتيالحسنعلدلتإنمغالاةمذهبهفىيغالى

منلديهينتهىانيجبعمابالقارىءشطتفقد،النظر

الخاضةحاجاتيرضىمماصنيعهكانواذا!المعقولةالحدود

985صالمحضرت)1(
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منيعرضبماالشعورمنافذيوصدمقابلةوجهةمنفإنهالعقلية

نتئدأنوالأولى،متعبنحوعلىالآراءفيهتصطدمقدحجاج

شتىنماذجالفصلهذايلىفيماوسنرى،احمسافدونالسيرفى

الحديث.عصرنافىالنبويةالسيرةكاتبوإليهاتجهلما
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الكاملالمثلمحمد

لهالمغفوروضعهجديدلكتاباسم(الكاملالمثلمحمد)-

عليهاللةصلى--اللهرسول.عنابولىجاداحمدمحمدالاستاذ

نبىعنكقابتهممصرفىالإدبىالفكرقادةيبدأأنقبل-.وسم

المختلفة،مصادلهممنرجعوافيماإليهرجعواوقد،الإسلام

فيماوغيىهاالفاريتميةالىوترجم،طبعاتعدةالكتابطبعكما

النواحىعنالكشففىواضحذوأثر--بذلكوهو،نعلم

.والسلامالصلاةعليه-اللهرسولصفاتمنالممتازةالخلقية

دارفىدرسالأخلاقعلماءمنمفضالعالمالكتابومؤلف

عدةليشغلمصرإلىورجع،أوربافىدراستهواتم،العلوم

مثالاالعمليةحياتهوكانت،بارزةوتعليميةعلميةوظائف

،الأخلاقعلمفىالمثمرةدراستهنفعتهاذ،لزملاثهيحتذى

السلامالىومال،.الروحوسكينة،النفسهدوءفاكتسب

أصدقائهمعالطيبةوالمودة،ومرؤوسيهرؤسائهمعالهادىء

اساتذةبعضلدىشاسعاانفصامانجدكنافإذا،وعارفيه

المثلمحمد)مؤلففإن،يعملونومايقولونمابينالأخلاق

بهيأمربمانفسهياخذأنحاولإذ،هؤلاءمنيكنلم(الكامل

المرتقىصعبمسلكوهو،-المهذبةالإنسانيةشمائلمنالناس

علىيتغلبحتىوالحزمبالعزميتمسكقنغيرذروقهيسضلا

احد.منهينجولايكادالذىالنفسىالضعف
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أربعةفىضخمامؤلفاالمولىجاداحمدمحمدالأستاذكتبوقدا

علماءآراءفيهشرح!الكامل"الخلقعنوانتحتكبارأجزاء

الخلقية،التربيةمسائلفىالغربأساتذةبآراءمقارنةالإسلام

للحكمدقيقاميزاناالكريمالقرآنواعتبر،القويموالسلوك

،الرسولباحاديثواستضاء،وهابطةعاليةالاخلاقعلى

العواطفعنوتحدث،والتابعينالصحابةمنالقادةؤسير

لثقافةالمستوعبالدارسحديثوالانفعالاترالغزائز

مؤلفاتهممطوياتفىمفتهاعلامماكتبهعلىالمطلع،11\\عصره

لانحسبولكى،الذيوعمنمايستحقلهايقذرلمالتى

قالهماننقلفإننا؟الكاملالخلقكتابةعنالحديثفىمبالغين

بمجلة(علىكردمحمد)الأستاذهومحايدمنصفباحثعنه

التىالأبوابمنبابكلمنيتالف0119)1(العددالرسالة

منها،وششفادتقرأبأنجديرةرسالة!الكامل"الخلقعالجها

فضلإليهميرجعكانوإن،العربفلاسفةإن:قالوقد

ولم،مناطهايبينوالمفهم،الفضائلأمهاتبحثفىالسبق

يحققها،ومالاالفضيلةمايحققبينفاصلاحذألهايضعوا

مقدارهاولاطتكونشىءاىولاالعفةمتعلقيذكروالمفإنهم

يذكروالمالحلموكذلك،الفجورفىوقعالمرءتجاوزهإذاالذى

الشجاعةوكذلك.؟يقبحوأينيحسنواين،ومقدارهمواقعه

والعواطفوينابيعها،الخلقيةالفلسفةفى"المؤلف*فافاض

ووجوه،الخلقتقويمووسائلوالبيثةوالعاداتوالانفعالات

.م3591ضةهـوالموافق1354صةالثالثةالة)1(
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ومظاهر،والشرقيةالغرئيةالأممفىالتربيةومظاهر،الخير

ومظاهر،الفرديةالأخلاقومظاهر،الاسلاميةالأخلاق

خاضالتىالأبحاثمنذلكغيرالىالاجتماعيةالخلال

والحديثالقديبمفىالكلامفيهاومزج،أجزاءوجزأها،عبابها

ينتفعلاحىغيرمثالايكونولاالنفوستقبلهالذىالنحوعلى

وحاجته.وعادتهوخلقهعقلهمستوىعنلبعدهقارئهبه

مثاليةصورةللناسيقذمانأرادالكبيرالأخلاقئالعالمهذا

فتصبغالعاليةبأخلاقهاالقدوةموضعتكون،كامللإنسان

ملموساوواقعا،العلفيةبحوثهفىإليهدعالماعملياتطبيقا

محمدفكان،احتذاؤهيجباملنهجالىيشيرالحقيقيةباحداثها

حفا!الكاملالمثلهو-وسلمعليهالله-صلى

فتتبعالكريمالرسولمعوعقلهبروحهالكاتبعاشولقد

-عزاللهكانوإذا،اللأمحالراصدتتبعحلقةحلقةحياته

عظيم"خلقلعلىوإنك9:الكريمنبيهفى-قالقد-وجل

مكارملأتمئمبعثتإنمانفسهعنقالقدالرسولكانوإذا

يحللمالرسولوكلاماللهبقولالمؤلفإيمانفإن،الأخلاق

،القرآقالنصتحقيقعلىالدالةالبراهينعنينقبأندون

النفسعلمىفىالواسعةبدراستهمستضيئأ،النبوئوالحديث

سيرةأكملفىالحسنةالأسوةعناصرليستكشفوالاجتماع

وقائعمنالكافيةالذخيرةوجدإذاحتى،التاريخفىغرفت

التاريخمنيجعلخلقىنهجعلىكتابهيخطبداالنبويةالسيرة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


عنالمؤلفكشفوقد،الوطيدوبرهانهالقوىدليلهالصادق

كتابه.منالأولىالطبعةمقدمةفىقالحينالتاليفىهدفه

التىالكاملةالمثلمنالبحثإليهأدىماطالعتفقد

لبيئةمظهرافالقيتهاجيلبعدجيلاالبشريةالعقولصورتها

وطرقوعقائدهموأمزجتهمتمثلوها،الذينالحكماء

لمقتضياتوفقاوتخولتدزجفىالدوامعلىوأنها،قكيرهم

بنىصدور.فىتجولالتىللأماقوتحقيقا،والمكانالزمان

عامةهدايةيكونأنلكلكيصلحلامنهاأحداوأن،الإنسان

كانتولما،ومكانهمزمانهماختلافعلىجميعهمالإنسانلبنى

ثبوتامماتهالىمولدهمن-وسلمعليهالله-صلىمحمدسيرة

لماشاملةمسطرةوأحاديثه،م!ؤنةاعمالهفجميع،فيهمريةلا

بالمثلملأىوحياته،ومعادهممعاشهمفىالبشربنواليهيحتاج

وتقويمعقولهمتثقيفمنالانسانبنىبإنهاضالكفيلةالصالحة

)1(.الكاملالمثلهوكانشثونهموإصلاحأخلاقهم

هذا!كتابهمنصفحةاولفىهكفهالمؤلفخددلقد

للقدوةصاحبها.أفلتمثاليةصفاترسميوجبالذىالهدف

ابوابفىالصفاتهذهتضورانولابد،للإنسانيةالنموذجية

عدوفيهالايمترىمعروفةمسفمةوقإئعبابكليجمع،متصلة

إذنفالكتاب!الصفاتمنعاليةصفةعلتدلأوصديق

تاريخياعرف-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولسيرةيعرضلا

يعرضولكنه،السيرةمؤلفويكتبكماالوفاةالىالمولدمن

)ض(ص.الأولىالطبةمفدمةا(
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فىالراثعةالإنسانية-الصفاتأكملعلىتدلمرتبةأحداثا

الثالثةالطبعةمقدمةفىالمؤلفمابتنهوهذا،تتتابعفصول

:قالحيث

ألفوامنعليهجرىممابسبيلالكتابهذاطريقة)وليست

حياتهيؤرخونانمافهم،الكثيرةكتبهمتباينعلىالسيرةفى

ودورانها،الوقائعمنيتبعهاوما،زمانهمبحسبالشريفة

بهاالنفعيصبحأخرىطريقةالىذلكعنأعدلأنرأيتوانما

أظهح.فيهاوالجذة،أيسروالفائدة،أتم

لنرىنطالعهالهادفكتابهالآنوأمامنا،المؤلفقالهماهذا

بعنوانالأولبابهبدألقد؟التوفيقمنحظهأصابأمدأىإلى

فوازنجميعها(الفضائلترد-وسلمعليهاللهصلى-محمد)إلى

ساسوامنوبين-وسلمعليهالله-صلىبينهصيعةموازنة

وإن،السياصىالنفعالىمالواحين،الدولوترأسواالشعوب

وإنالرفيعةياخلاقهالإسلامنبىواعتصم،الخلقجانب

حينعظمائهاظهوقىالبيئةأثرالىوأشار،امدالىنصرهعوقت

قيادتهم،عليهمفتسهلقومهمآمالعنيترجمونجميعانراهم

يحىءلمللهرسولولكن،عصرهروحهؤلاءمنعظيمفكل

بظهورلتسمحالجاهليةبيئتهكانتفما،السنةهذهعلىجاريا

بالعلاقاتمطبقجهلفىوالعربجاءلقد!مثلهمصلح

العلاقاتعنشيئايعرفونيكونوافلم،والسياسيةالاجتماعية

لشنتتحفز،بنفسهاقائمةأمةكانهاقبيلةكلوكانت،الدولية

أرقىيضعمنبينهامنيظهرفكيف،جارتهاعلىالغارة
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أئةويحى،دولةويكؤنديناويقيم،الناب!لسيادةالأصس!

ذامفوماتيكونوإلأأن!السماءمنمبعوثايكونالاان

.مطاعورأىمسموعذاصوتتجعلهنالرةخلقية

مننفرعلىليرذ،(الكاملالمثل)مؤلفأوجزهاجمالهذا

الدعوةصاحباثرمنيهونواانارادواالغربباحثى

لمصلحيتطلعونكانوالعهدهالعربأنفزعمواالإسلامية

بهوانهمأحسواإذ،إنسانيةرفعةمنينشدونماإلىيقودهم

منزلةالىبنفوسهموسموا،الاجتماعىوضعفهم،السياصى

الرسولوجاء،والرومللفرسمماثلمستوىذاتسياسية

سهولةفىاقتطافهاالىفيسرعالقطوفدانيةالثمرةل!يجد

ولسر!

الدعوةليجعليرؤجهأنالمستشرقينبعضحاولماهذا

!للوثوبتتحفزكانتقويةلتطلعاتمحتومةنتيجةالإسلامية

محاربةوقومهاهلهمناللهرسولحوربلماكذلكالأمركانولو

است!دفتماثم!دينهعلىحفاظامكةمنالهجرةإلىالجاته

يغدبماالأبمماعقرعولكنه!المدينةفىوالمنافقيناليهودلمؤامرات

ولو،مبهورينحائرينفسمعوه،الناسعلىمده!ثماغريبا

كماالحضارىلتقدمهمتلقائياالنهوضالىمتوثبينالعربكان

دونمتصلةعاماوعشرينثلاهلةالرسولجاهدلماهؤلاءيزعم

السماء.رسالةبئغحتىهدوء

صحيحاهذاكان)إذا:وجدىفريدمحمدالأستاذيقول

الىالظلماتمنالعربأخرجتقدالمحمديةالرسالةتكونفلا
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يعرفونها،ماكانوااجتماعيةوحدةفيهمولاأوجدت،النور

الحاجةأشدفىكانواماوالآدابالأخلاقمنفيهمثبتولا

خلافةتبوءإلىعليهالسيربهمافف!دستوراآتتهمولا،إليه

علماونشروا،الأرضوجهفيهاغيرواكثيرةقروناالعالمفىالله

للحياةصالحغيرمتحجراكانماكلعلىقضتومدنيةوحرية

كله()1(.العالمفى

قسمهافقدالرسولبفضاثلخاصاالأولالبابكانوإذا

منمولدهوتشمل،الذاتيةالفضائلقسم:قسمينالمؤلف

ونجدتهمنطقهوقوةعقلهوكمالصورتهوحسنعنصراكرم

فضائلهعنيتحدثوقسم،لنفسهواحقرامهوزهدهالشجاعة

المقدرةعندوعفوهمعاشرتهوحسنكرمهوتشملالاجتماعية

غيرالحدودأنويخئل،مبدئهعلىوثباته،سياستهوحسن

فىالأأثرهيظهرلالنفسهالرسولفاحترامالقسمينبينفاصلة

الفضائلمنيكونقدالمبداعلىوالثبات،جماعةفىالاندماج

هذهتاصلعلىلتدلالمؤلفذكرهاالتىوالأمثلة،ألذاتية

مقصورالمؤلفوجهد،النبويةالسيرةلقراءمعروفةالصفات

جلفىالجاحظالىرجعوقد!محذدةعناوينتحتترتيبهاعلى

نجدتهعنذكرهماأفا،منطقهوفصاحةبيانهقوةعنقالما

شانمنوليس،حقاالقدوةفموضعوكرمهوزهدهوشجاعته

اطلاععلىتدلعلميةبمقدماتقارئهعلىيثقلانالمؤلف

.1354صة688صالاثصالمجلدالأزمرمجلة(1)
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شاءولو،المحتذاةالصفاتعنيتحدثونمنكعادةوكوص

بوافرالمقامهذافىيمده(الكامل)الخلقفمؤئفهلفعليفعلان

تواضعمهماكتابهمنقارىءكلينتفعأنأحبولكنه،الزاد

يقولكان،التعبيروسهولة،السردبساطةالىفلجا،مستواه

بسطةالناسوسع،الهينولابالجافىيكنالماللهرسولعن

يعطى،سواءالحقفىعندهوصاروا،أبالهمفصار،وخلقه

عليهأكرماحداانجليسهيحسبولا،نصيبهجلسائهمنكلأ

وتن،ومسالتهمنطقهفىالجفوةعلىللغريبيصبر،منه

منه،المنصرفهويكونحتىصابرهحاجةفىفاوضهأوجالسه

منهمأحدعنيطوىغيرانينمنهمويحترسالناسيحذر

،يكرهبماأحدايواجهولايكاد،يشتهىلاعمايتغافل،بثره

احسنهملديهوأعظمهم،نصيحةأعمهمعندهالناسأفضل

يعلمونلمالهيقومونلاالناسرآهإذاكان،ومؤازرةمواساة

بهينتهىحيثجلسقومالىانتهىواذا،لذلككزاهيتهمن

،)المجلس

،خاصبابفىالرسولمعجزاتسردقدالمؤلفأنومع

سلوكه،استقامةمنجعلبل،نبؤتهدليلوحدهايجعلهافلم

علىواضحادليلاتشريعمنبهجاءماوصحة،حجتهوقوة

،النجاحلهتم)قد:فقالذلكفىالحكمةوأوضخ،صدقه

الإنسانمقدورفوقهوماالىالالتجاءفيهالفذسبيلهيكنولم

.3ط28صالكاملاثلمن)1(
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جاءتهمالحيلأعوزتهماذا،الأنبياءمنقبلهقنفعلكما

أمركلفىالمغجزاتالىالتجأأنهولو،لإنقاذهمالمعجزات

مثلايتخذوهأنبعدهيجيئونقنعلىلتعذر،أوكربهحزبه

مناتخذقدولكنه،بالمعجزاتصلتهملانقطاعئحتذى

وبذلك،وأوضحهاأشرفهاالذرائعومن،أنبلهاالوساثل

يجيئونلمنبالغةوعظة،بينادرساالشريفةحياتهكانت

()1(.بعده

تشهدواقعيةأمثلةمنضرببماالكاتبفصلهاجمالهذا

عنوكفاحهالمبدأعلى-وسلمعليهالله-صلىمحمدبثبات

التعذيبحوادثمناستشهدفيماأطالوقد،الحق

نضالالىتحتاجالدنياأنليثبتللرسولوالمضايقة،للمسلمين

،النجاةشطالىالإنسانيةيقودواحتىالدعاةوثبات،الأحرار

ضريبة.الإعناتمنالآنالمجاهدينيصيبماإن:وليقول

عبءالصحيحةالقيادةلأن،محتوموواجبمفروضة

فىالضعيفيرتاحكما،تحمقهفىصاحبهوراحة،إرهاقذو

حظعظمالحياةفىالمحنةعظمتوكلما،عنهوالابتعادتركه

علىللرجولةعملىتدريبالمحنةلأن؟النضالمنصاحبها

يقول،والضعفالخورشوائبمنللأخلاقوتخليص،اللصبر

المؤلف:

سبكتها،والأهوالالشدائدتعاورتهاإذاالأخلاق)إن

الذهبمثلمثلهاوكان،ثابتاقويماخلقامنهاواخرجت

93!الكاملالمثلعمدا(
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نافإما،الإنسانفىكامنمهوماتظهرفالشدائد،المصفى

وإما،بهيستضاءنبراساالدهرمدىيظلعظيماخلقامنهتجعل

علىوجبذلكاجلمن،عينبعداثرافتجعلهعليهتقضىأن

يعدواأنالعظيمةالمقاصدوبلوغ،الظفرالىيطمحونمن

منويتخذوا،الشدائدواحتمال،الأهوالمتنلركوبأنفسهم

.()1(اخلاقهوسائرثباتهفىأسوةالنبىهذا

وعظىاستطرادإلىيخرجقدالمؤلفيدفىالقلمأنعل

مماشجونايعيدتكرارالىيلجاوقد،يقنعمماأكزيستحيل

إذترى،تربيةكتابمنهاينجويكادلاسمةوتلك!تقذم

فإنهالمدققالموجزالمربئؤجدوإذا،عالمامنهأكزداعيةالمؤلف

ويحتاج،إليهيدعولماحماسةقارئهيورثلاالدييقمنطقهمع

الأخلاقوكتب.!روحهمنفيهالينفخآراءهيتبنىشارحإلى

أفرادايدىفىانحصرتقدجافعلمىبمنطقصيغتالتى

لابن(الأعراقوتطهيرالأخلاق)تهذيبككتابقلائل

ككتاببالعاطفةتوهجتالتىالأخلاقأماكتب،مسكويه

!القراءآلافالىامتدتفقدللغزالى(الدينعلومإحياء)

اسلوبآثرحينالمولىجاداحمدمحمدالأستادعناهماهذاولعل

.قالمماكثيرفىالداعية

صلى-)محمد:عنوانتحتالحديثجاءالثاقالبابوفى

بينتفرقبمقدمةأبتدىءوقد(الرسلبين-وسلمعليهالله

.46صالكاملاثلمحمد()1
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رسالةأنالمؤلففذكر؟الأعمالوصاحبالأقوالصاحب

نأدونوالنصائحالمواعظإلقاءعلىاقتصرتلوالأنبياء

أخلاقهموتقويمالإنسانبنىإنهاضسبيلفىيكافحوا

لأنوالرسلالرسالةالىالحاجةيفهمأنأحداستطاعما

الرسالة،يذعوالمممنالعلماءالسنةعلىتجىءوالحكمالمواعظ

والرقى،الحكمةمنذروةالىمايرتفعماقالوهبعضوفى

فمحكالأعمالأما،قليل--وحدهابالأقوالالانتفاعولكن

الأعمالهىالهداةاختيارفىوالقاعدة،النجاحاختبار

الفضائلمنإليهيدعومايستشعرالانسان"أنغلىدليللاإذ

كانلأنهالإسلامنبىنجحوقد،يقولبماالتاماتصافهإلا

ممنرسولكلوقدبعث،الفضائلمناليهيدعولماالنموذج

فحسبمعشرهلتهذيب-وسلمعليهالله-صلىمحمداتقدموا

حجرةفىمنهاكليوضعالتىالمصابيحمثلهؤلاءمثلفكان

جاءفقد.-وسلمعليهالله-صلىمحمدأماسواهالاتضىء

واستخدامالصحيحةالفطرةوتنمية،الانسانيةلتهذيب

التهذيبلهذاالصالحةبالمثلالكريمةحياتهفامتلأتملكاتها

.العام

وقد،دقيقمغزىذاتسبقهومنالرسولبينالمقابلةهذه

البابففى،وأبوابهالكتابصفحاتمنكثيرفىأمثالهاتكرر

الاجتماعيةالأسبابعنالمؤلفيتحدث-مثلا-الثالث

فىال!ثىءبعضفيسهبالرسولبعثةاقتضتالتىوالاقتصادية

علىأوفىفإذا،مشتهرمعلوموأكزها؟الأسبابهذهتوضيح
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الأنبياءمنوسابقيهالرسولبينللموازنةتعرضيريدمماالغاية

العصرمابلغهالظلاممنتبلغلمالسابقينعصورأنفذكر

-عليهفمولمىالنبويةالبعثةحينالعالمبقاعشتىفىالجاهلى

ناوجلى،اصائيلبنىلتحريرارسلقدمثلا-السلام

ظهروحين،وفنوحضارةثقافةذوىكانواعهدهفىالمصريين

التقدممنعظيمجانبعلىالرومانيةالدولةكانت(المسيح)

قرن-السادسالقرنأما،المزدهرةحضارتهاولها،الطبفى

يخئلوكان،تدهورهفئالنظيرمنقطعفكان-المحمديةالرسالة

رسلعذةيتطفبمكانكلفىالمنتشرالفسادانللناظر

بقاعشتىفىالالهيةالشرائعإذعدمتواحدآلارسولأ

اصبحتانتلبثفلمالوثنيةلهدمالنصرانيةوجاءت،الأرض

نبيآ-وسلمعليهاللهصلى-محمدظهوبىكانلذلك!لهافريسة

.!بابهنطفريداأمرآكافةالعالمالى

الرسولبينموازنةمنالثالثبالبابجاءلماموجزإلماعهذا

تنظيراوجدناالخامسالبابإلىأنتقلنافإذا،السابقينوزملائه

البابالىونصل،المعجزاتبصددوسابقيهالرسولبين

منسبقهوماالاسلامدينبينموجزةمقابلةفنجدالسادس

فإذا،الفكرى.والحجاجالعقلىالاستدلإلىطريقةفىالأفىيان

البابفىأوجزلمايسيرابسطاوجدناالثامنالبابطالعنا

صلى-محمدقبلاللهرسلأنالىالمؤلفيذهبحيثالسادس

والموعظةالسديدالنصحعلىاقتصرواقد-وسلمعليهالله

فضلفقد-وسلمعليهالله-صلىمحمدأما،الحسنة
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للغرائزووضع،وكبيرهصغيرهالانساقالعقلفىاستكنما

،الانسانلمنفعةوتوجيههاعليهاالهيمنةيكفلنظاماالحيوانية

الانساقالعقلاستكناهعلىباشتمالهالحكيمالذكرانفردوقد

الدعوةعندالانسانخرجفقد..-وصفاتهمل!تهوبيان

دليللايدعمهاالتىالبراقةبالقضاياالاكتفاءمنالاسلامية

!ولابرهان

أبوابفىالمتفرقةالمرازناتهذهالمؤلفيجمعأننؤثروكنا

الكاشفالتحليلأضواءعليهايسلطوأن،واحدبابفىشتى

بينفالموازنةاالسامويطردالتكراريمنعمتماسكابحثالتكؤن

هكذالاتساقالمرسليندعواتمنقبلهاوماالاسلاميةالدعوة

كماالمختلفةالعناصرمنحولهاماعليهايطغىمتناثرةابعادعلى

والمرسلينالنبيينأقوالمننعرفلمامطمثناستقراءالىتحتاج

لأقوالفينماالكريمالقرآنوفى،الرسولبهجاءبمامقارنة

جميعا!عليهماللهصلواتهؤلاء

علىاقتمرواقداللهرسولسبقوامنان:المؤلفوقول

ينهجوالمبانهميوحىقدالحسنةوالموعظةالسديدالنصح

بالنصحاكتفوابل،الدعواتمنبهجاءوافيماالعقلىالمسلك

لمالأولالانسانأنيزعمونمنفيهتورطرأىوهو،الواعظ

ارتقىوقد!بنورهيستضيءكاملعقلذاالسالفزمنهفىيكن

المنطقالىلجاواقداللهأنبياءنجدولكننا!السنينبمرورتفكيره

روىفيمايقولالسلامعليهفنوح،الجدلىحجاجهمفىالغقلى

عنهالقرآن
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زا!غقالنىتهبمإزلبهخشخغفروأآقفقت%)-

ليتجقلاؤتينقيبةئ!ليؤيتي!زازالخت!يذقتمآءيزليمليآإ

أ!لإؤقاراتتىلالرخو!تا!آئهرالتمؤتحعللتمجتنتي2

سممودخدتهورسمتعآظقكتفآل!ترؤأ!زاآظ!اضققتمؤقذ

لمئئقئئ!لي!إبم!وجعلآلؤزاتققرلمحهنآؤجعل!قاطتا

وتحيجحتميعيلأتممحهاتم!تاتآلأزص!نبتيممخآآألتهؤآ

(1)!هه!خراظإ

الىفيدعوهمالواضحبالمنطققومهيحاقيالسلامعليهوابراهيم

:فيقولوالدهويجادلوالأرضالسمواتملكوتفىالنظر

تاشاأ!ي

!تآش!شتجآئغيئغنكيحصصرؤ،ؤ،،يتمتقغقاتقئذيتم

صتزطاقوئراتبغغقآيذتألأقالجفىآجمنىدتضآقذيئإ

(2)!هو!شين!

.11-01الأيات:نوحصرة(1)

.3،،42الأتان:مريمصرة(2)
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وقومه:لأبيهولقول

لوأقا!تغ!دونتا)

لمحتضعوفياءذهلذقا!غيهمينقاقتنهلقاآضتاتغئذ

اتلأبابلوجذلالواقا!!لضرونأأؤينفعونكتم!تذعون

آشر!تتصتاكضت!تغباونآئرءلىقا!تقعلونللثكذ

لفدينآلأرتعدف!يقائهتم!!!لأقدمونبآؤ!مآاوء

قيدتمتقيهةممؤلطعمنىلذىؤآ!قهؤتهد،دبضققنىلذىأ!

ثؤييمضنىلذىوآ!قهؤلمحتنفيهتمرضمتاوإذ!

(1)!لذلجضدومىأخطئتىيغفرليآقطمغألذ!وأ!تحيسان

وشعيبوموسىوصالحهودلسانعلجاءماذكرفىنطيلولا

الأستاذفيقول؟مقنعينمجادلينقالوهبماناطقةالقرآنفآيات

يدعمهالاالتىبالقضايااكتفواقدالسابقينان:المولىجاد

تصحيح!الى.يحتا!مماوبرهاندليل

البابفىتحدثأنهفنذكرمؤئفهفىالكاتبمتابعةالىنعود

ماهوفلخصواستقرارها(الدعوة)مراحلعنالرابع

والبدء،وانقطاعهالوحىوبدء،الرسولاعزالمنذمعروف

.0782-منالأيات:الثراءسورة(1)
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فىالقرآنبآياتمستشهداذلكبعدبهاوالجهرصابالدعوة

القاطعةالأدلةفيذكرالخامسالبابالىلينتقلخالبوضوح

صنوفكاحتمالعقليةالىقسمهاوقد،نبوتهصدقعلى

الاسلاموانتشار،نشأتهفىالأخلاقبمكارمواشتهاره،الأذى

الخلقهدايةعلى-وسلمعليهالله-صلىوحرصه،بيرعة

ؤعجز،البشريةالحظوظمنوتجرده،بالمغيباثواخباره

الحسيةالأدلةاما،القرآنمنبهجاءمامعارضةعنالعرب

الكريمالقرآنوأولها،يديهعلىتوالتالتىالمعجزاتفهى

القمر،وانشقاق،والمعراجوالإسراء،لدعوتهاللةواستجابة

أنهنرىوقد،المجرىهذايجرىومايدهعلىلقومهالماءوتيسير

عذرهولعل،البسطيتطلبكانإيجازاالعقليةالأدلةفىأوجز

تدعومابقدرإلاالنبويةالسيرةأحداثيسجللاأنهذلكفى

أحسنتتجلىهذهالقدوة،--ولكنوالاحتذاءالقدوةالى

الأذى-وسلمعليهاللهصلى-احتمالهعنيذكرهفيماتتجلىما

ولدى،الخلقهدايةعلىوحرصهالاخلاقبمكارمواستشهاره

الزاخربالفيضيمدهماكانالرسولمواقفمنالمؤلف

منالكريمةالصفاتهذهدلائلإن:يقولأنويمكبئ،أرادلو

المتتبع،القارىءيدركهجمعاالكتابفصولمنئخمعحياته

باكزنورهاليشعمحذدةأبوابفىتندرجأنلذيناالأولىولكن

وكيفيةوتعريفهاالمعجزةضرورةعنوحديثه،يستطاعقدر

ختمهاوقد!ونبئهبربهالواثقالمؤمنحديثوأنواعهاوقوعها

يوسفالأستاذمناقتبسهوالمعراجالإسراءعنطويلبحديث
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الدكتردرمنالقرآناعجازفىطويلامقالااقتبسكما.الدجوى

اقتباسالىمامؤلفيعمدأنلاأرىوأنا،اسبتهنرى

صفحاتعشرمنهاالواحديتجاوزسواهمنبكملهاموضوعات

يعالجأنلايعوزهالكبيرالكاتبلأن؟أميشهبلغتمهما

نطاقهفىعليهالعثوريستطيعمافيقرأالخاصبأسويهالموضوع

اسث!هادالىاحتاجف!ذا.الخاصبأسلويهكلهذلكيصوغثم

عليهومقفيا،بتقديملهممهدا!وغهنطاقفىفليكنسواهمن

الىدفعهالذىهوالنفسىالمؤلفتواضعأنوأرىابتعقيب

أعجبتهعفليةفينمايقدمأنأرادإذ،الطويلالاستشهادهذا

هذاولكن،اليهي!نسببأبداعيستطيلأنثونبهاوانتفع

فصولفىيتطلبحينآخرشىءالأدبالناقدومرمى،ضىء

فىالماءلونلايختلفبحيثمتشابهاتجانساالواحدالكتاب

كتبهماالىانتقلناف!ذاالممتدالمترقرقالجدولمواقعمنموتع

عليهالله-صلىعمدعنوانتحتالسادسالبابفىالمؤلف

عننسكتأنلانستطيعف!نناحخةالناساقوى-وسلم

،البابهذافىماجاءحولتسجلهايجبمهمةملاحظة

حخة(الكتبأقوى)القرآنالموضوععنواناذلوكان

نماذجاستعرضفقد،الكاتبعندشىءفىالحاصلاختلفما

ثرحاوشرحهاالأخروىالبعثفىالكريمالكتابآياتمن

حاسمبرهانذاتالانسانخلقفيثانيةآياتثم،واضحا

السمواتبخلقتتعلقثالثةوآيات،بال!ثرحخضها

وجريان،الرياحوتصريفوالنهارالليلواختلاف،والأرض
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!قوةفىبهاالاحتجاجمكانواوضحالأنهار

الحديثولكن!فيهشبهةلاحقذلكفىالمؤلفبهجاءما

الفه،كتابفىالحجةقوةلاعنعمدلدىالحجةقوةعن

قوةعلىالدالةالنبويةباحاديثهيستشهدأنالمؤلفعلىفكان

المحكمحوارهمنبشذراتياقوأن،منطقهوصحةاقناعه

برهانهوتوةمنطقةصحةليتضحاوموافقيهمعارضيهوبينبينه

عليه،نزلالقرآناننعلمونحن!وحدهبهخاصنحوعل

فيهلايرتابعقلىإعجازمنيتضمنبماللناسبلغبماوأنه

تحسبالقويةوحججهالعقليةالقرآنبراه!ولكن!م!نصف

بانتشعريجعلناماوهذا!عليهنزللالمنالقرآنأنزللمن

عنمتسعةفصولفىتحدثحينموضوعهعنخرجقدالمؤلف

اعدادعنالكلامفىفافاضالثامنالبابفىالإسلاممقاصد

المجتمع،فىنافعاعضواليكوناعدادهوعن،ذاتهفىالفرد

الرجل،وبينبينهاموازنا.شانهاورفعةالمراةانصافوعن

رسولولدىبعامهالمسلمينلدىالزوجاتتعدداباحةوعن

والحجابالطلاقوعن،بخاصة-وسلمعليهاللهصلى-الله

فىالعملوعن،الحديثةوالأزمنةالقديمةالأممفىوالاسقرقاق

الظلم،ومحقالعدلواقامة،المعاملةوحسن،الاسلام

الحافلالبابهذا،الناسوطبقاتالإسلاميةالرياسةووحدة

بالإسلامخاصااعتبره377صالى225صمنامتدالذى

يجوزممااعتبرهانيمكنولا،بتفصيلهالقرآننزلديناباعتباره

يتحذدمفهوملأنه،الكاملالمثل"عمدعنوانتحتيندرجأن
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عنحديثاالاسلامأوالقرآنعنحديثكلوليس،بعنوانه

الله!رسولصير

الموضوعبوحدةالتقيدهمهمنيجعللمالمؤلفأنويظهر

)1(الثالثةالطبعةمقدمةفىقاللأنه؟كتابهتخطيطفىشرعحين

كثيرفىالحديثأديرأنالأبوابهذهفىهمىمنجعلت)وقد

الشريعةهذهسياسةفىالقولوافضل،الاسلامخصائصمن

عجاجةفيهاتثورالتىالمسائلولاسيما،البثرإصلاحفىالغراء

المعاصرينأقلامتتقاذفهاالتىوالشبهاتالزمنهذافىالبحث

حولالشبهاتتمحيصالىقصد.المؤلفومهماالكتلإ(

!الإسلامنبىبحياةخاصةسيرةمجالالمجالفليس!الا!م

.بالعنوانيلتزمأنعليهوكان

،الرسولافضليةعنبالحديثالتاسعالبابخضوقد

علىجيدفصلوهو،الكمالصفاتمنبهاللهوماخضه

دونولكنه،بسطايبسطهأنالكاتبمقدرةفىوكان،إيجاؤ

رأىففىإحصاثىكتابفىجازتإنمتواليةأرقامفىعناصره

صيغتربوىكتابفىمقتضباجافاالسياقتجعلأنهاالخدر

فيماالإحسانغايةالمؤلفأحسنوقد،مسترسلأدبباسلوب

فضلعلى،لدالةالكريمالكتابآياتمنهنااستشهد.به

السورترتيبمرتببتسلسلجمعهاعلىحرصإذ؟اللهرسول

الىانتهىحتى،تلاهاوماعمرانآلإلىالبقرةبامبثدئاالقرآنية

بهذاكففإلاقنلايح!هشاقجهدوهو،الكوثرسورة

)خ(ءالمفسة)1،
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مايفىآياتهمنليختارالفهكتابعلىفعكفالاختيار

بموضوعه!

لهيتفرغمستفيضبحثالىحاجةفىراىفىالآياتوهذه

فىمعانيهااحتواءعلىويحرص،نطاقهافىيعيشمؤمنكاتب

يتضورمماشيئاتضيفأنلعاطفتهيتيحاندونالمحذدةألفاظها

فىالرسول"صفاتعنوانتحتجداعميقابحثاليكتب

فهو،الجيدالبحثهذابكتابةالمؤلفأخرىكانوما"القرآن

حياةمنالمتنقلالاسترسالمننجالواستيعابهعلى.قادر

قدالعاموقارئه!نفسهاالرسالةأصولاليالرسالةصاحب

بذآيجدلاالناقدقارئهولكن،كتبمابقراءةوفيراكسباكسب

يعزض!أنمن

بعامة،كتابهسطورفىلوامعهتترقرقكبيرإيمانوللمؤلف

عليهالله-صلى)محمدعنوانتحتالعاشرالبابفى؟كتبهوفيما

عنمحببيسرفىتحدثإذبه(بالايمانالناسأجدر-وسلم

الاستشهادفىوأفاض،ومجبتهوطاعتهبالرسولالايمانوجوب

ثوبانعنمحببةطرائففذكربهوهيامهم،لهصحابتهبوفاء

الارشادمقاميقومانينس،?ولمالدثنةبنوزيدوبلال

صادقمسلمكلبهيقومأنيجبمافذكر،للقارىءالتوجيهى

الأمةعلىوالعطف،والعملبالقولالاسلامنصرةمن

بهوالاقتداءالرسولسيرةوتعظيم،البقاعشتىفىالاسلامية

.وإيثارهالقرآنوحب،ذكرهمنوالإكئارصحابتهومحبة

لأ9
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راثغاموضوعانجدفإنناعشرالحادىالبابإلىانتقلناف!ذا

وسلم-عليهالله-صلى)محمدموضوعهوحقاممتازا!حقا

حينرائعةإصابةالكاتبإذأصاب(للقرآنمظهرأوفى

التامامتثالهعلىيدلمامنهاليصطفىالرسولحياةاستعرض

وقد،الحكيمالذكرباخلاقالرفيعوتخلقه،القرآنبهجاءلما

والعدالةكالصبر(القرآقالخلق)يستعرضأندابهمنجعل

والتعاونوالإحسانوالرحمةبالعهدوالوفاءوالصدقوالأمأنة

يكونمااللفظيةوأقوالهالعمليةالرسولأخلاقمنلينتقى

الزواجر)استعرضكماالكريمالقرآنلتعاليمراسخاتطبيقيا

فىالرسولقالهبماليقرنهااللهكتابفى(المنكراتعنالرادعة

والخمروالرباالخيانةعنالنىمثلالزواجربذهتقبيح

والظلموالنفاقالناسسوءاتوتتبعوالمنوآلمماطلةوالمغامرة

بالناسوالسخريةالخصومةفىواللجاجوالسرقةوالغضب

محبويةالصفاتهذهفىفاضةالاالقارىءيستكزولا!والتنابذ

فىالأمثلالخلقالىدعوةصميمهفىالكتابلأن؟ومذمومة

عالموالمؤلف،حقاذوسعةالقولفمجالالناسأشرفسيرة

الأعلىالخلقىمثلهأنالدائبالفحصبعدرأىوقد،أخلاق

توصع)ذاعليهفلا-والسلامالصلاةعليه.اللهرسولهو

.النطاقهذافىالمزيدمنهأطالبكنتواخالنى،وأفاض

النبوية.للسيرةيسيرةخلاصةمنقارثهالمؤلفيحرمولم

نبىبحياةيلململمنعامةفكرةلتقدم،كتابهخاتمةججلها

8
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منالمشتهرالذائععلىالمؤلفيقتصرانوطبيعى،الإسلام

فىكانالقارىءإن:أقولوأكاد،تحليلدونالرسولحياة

منالموجزالنحوهذاعلىالرسولفسبرةالموجزهذاعنغنية

التنويه،منالمقتضبالضربهذاإلىتحتاجلابحيثالإشهار

لممنالمسلمينكيىمنكتابهيقراانتوقعوقدبابؤلفوكاق

يتعسرقدمالهييسرانفراىالمطهرةالنبويةالسيرةبمجمليلم

لهانظروجهةوهىالمبسوطةالمؤلفاتفىطلبهاذاعليه

الاعتبار.منموضوعها

فهوكتاباالكاملالمثلمحمد"كثابفىيقالمالبابهذا

فهريىتصنيفمنأكزفىالمتعددعنوانهوله،وسلوكقدوة

تجدهكاالزبيةكتبفىتجدهكماالسيرةكتبفىتجدهإذللكتب

بفكرتهاتتنعمنبعدهمنجاءؤقد!والدعاةالدعوةكتبفى

نحنلفينكتابينفكتب،المختلطجمعهعنوئباعدالصحيحة

إلىنسق-اتربفىالكاملالمثلمحمدكتابجمعهمايضمان

الأستاذلهالمغفوراذقام،المتخضصص.التأليفىالكمال

بثاليفالعربيةللجامعةالأسبقالأمين(عزام)عبدالرحمن

وقد(الخالدةالرسالة)وثانيهما)1(الأبطالبطلأولهماكتابين

الراثعة،مواقفهفىاللهرسولبطولةعلىالأولالكتابقصر

وبطولة،القلبوبطولة،الراىبطولةتشملعامةبطولةوهى

المؤلفتناولوقد،المعلمالبطللهذاالمثلىالقدوةوتضعالجهاد

.طبعاتوتكررتالأولللز9391ضةطغ)1(
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عنفتكلم-وسلمعليهالله-صلىمحمدصفاتأبرزالكبير

يجعلهبماوسياستهوعفوهوقناعتهوزهدهووفائهشجاعته

قالوقد،المثاليةالروائعبهذهاتصفلمنالأعلىالنموذج

تقديمفىالمراغىمصطفىمحمدالشيخالأكبرالأستاذ

منالنبويةالسيزةتناولإذأحسنقدمؤلفهإن:الكتاب

يهتدواأنإلىماسةحاجةفىالناسفإن؟الخلفىالجانب

وزاد،عصركلفى-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولباخلاق

النبويةالمواقفهذهاستخلصحينإحسانفوقإحساناالمؤلف

دونقولهيرسلفلم،الثابتةوالوقائعالصحيحةالحادثاتمن

سديد!برهانأوقاطعةحجة

الدعوةعلىعزامالأستاذقصرهفقدالثاقالكتابأما

نجاوبذلك(الخالدةالرسالة"عنوانتحتووضعهالإسلامية

المولىجاداحمدمحمدالأستاذارتضاهالذىالمتسرعالخلطمن

القرآنوآيات،الإسلاميةالدعوةعناصرجعلحينكتابهفى

يعنونكتابفىتندرجأنيجوزمماوالتشريعالهدايةفى

الرسالةكتابعزامالأستاذوضعوقد(الكاملالمثلمحمد)ب

الغربحضارةرأىحين،الثانيةالعالميةالحرباثناءالخالدة

وقواصمها،المبيدةبقثابلهااصحابهالتحطمفجاةتنهارالمادية

لججفىغرقلمنالنجاةطوقيقدمالإسلامانوراىةالمهلكة

الإسلامبأبناءيهيبوهو،المبيدالتناحرذاتالماديةالحضارة

ويوضح،الإنسانعرفهاحضارةأكمللحملأهلايكونواان

التطهيرعلىيقوماذ؟الإجتماعىالإصلاحفىالإسلام-مذهب
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الفقر3يطاردالذىوالبر،الجماعةبينوالتكافل،للفردالخلقى

ميزانتضعاناللتينوالحريةوالعدالةوالربأ،والترف

بماالعناصرهذهمنعنصركلتحليلفىأفاضثم،الايبشقرار

العلاقاتفىالإسلامرأىواوضح!حقاالمزيدلايتطلب

تكونأنيجبسابقةمفهوماتالىالجديدأضافبماالدولية

العالمى-الاضطرإبأسبابيحللشرعثنم،دقيقنظرموضع

متباغضوصراع،وجشعواغتصابتناحرمنعليهقاموما

الخالدةاالإسلامرسالةتحقيقفىالحاسمالعلاجورأى،يهدألا

الصلاحاسبابتلمسعلىالإنسانيةالغنرةذوىمناشدا

.والإصلاح

قدومآحذهبمحاسنه(الكاملالمثلمحمد)كتابإن:اقول

بىاضيابهديهالاستضاءةعلىبهاقتنعمنلدىصداهوجد

تعديلإلىحاجةفىرآه!منولدى،التاليففىبخطته

الكتابماتضمنهيجمعانمختلفينكتابينفكتب،منهجى

جادالأستاذحسبإ!تحديددونفيهتوسعممالينجوالواحد

وحسبه!كتببماالإنسانيةللقدوةعاليانموذجاوضعأنالمولى

المسزيح.مكانهيجداللاحقةالمؤلفاتزحمةفىلايزالكتابهأن
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هبكلحسبنعمدللدكعورعمد()حباة

تاريخأعظملأنه،حقأالكتاببهذاالنبويةالمكبةسعدقي

الأنظارجذبوتد،عصر.فىالعربىباللسانصبدرلنبؤ

عنسدورهاذكانلسوا.،ت!وفرنكدلملأمورنوبأجذبا

زعماءأحدهيكلحسينعمدالدكتورالأستاذالكبيرالكاتب

عنالعازفينانتبا.اليهيث!دلأنكافبا.زمنهفىالبارزينالأدب

الأورب،الأدببأعلامأولعراممنالمطهرةالسيرحهاض

،الكاتبونآثارهمونقلالمنحدثونعنهمماثحدثوماكز

فقدالعربالأدبوكبروا،الإسلامىالنراثأحبواالذينأما

بهجةوسم-عليهاله-!لعمدحياةصدوركاق

سلسلهمنبسنفونعذباوموردا،لفلوبهموسنرة،لنفوسهم

.فيسعدونالدافق

الدوىهذا.عمد()حياةكتابصدورأحدثلقد

الخطيروبموضوعه،الكبيربمؤلفهتتعلقثىلأسبابالرنان

الأسبابهذهأبامنقفانلنارلأبذ،السديدالفكرىوممنهجه

العملهذاعلىالطاقةقدرالأضواءلنسلطالوقتبعض

طريقهمليكونواستيعابهقراءتهالىالث!بيبةفندعر،الجيد

السبرفىاطرادالىثم،المطهرةالسيرةعببراسزواحالىالممفد

منهموما.الإسلامأبطالمنالأولبنالسابقينناريخمراجعة

الأمبن.الصاثقالا
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فقد،هيكلحسينمحمدالدكتورالأستاذالكبيرالمؤلفأما

تحريرراس،انغاصرالأدبأعلأمبينجهيرصوتذاكان

فىالأولىهى،اسبوعيةأدبيةوجريدة،كبرىسياسيةجريدة

تجمعكانتإذ،.المغاصرةالأدبيةالصحفبينالفكرىاتجاهها

لهاوكان،المفكرينونوابغ،الكتاببلغاءمنالصفوةصفوة

الغربى،الاتجاهمنحىينحوفكرىاتجاهتحريرهاولرئيس

الأدبفىالمتعارفةالمسئماتبعضعلىباللائمةوينحى

السياسةصفحاتعلىالفكريةالمعاركشنتوكم،العرب

ومتحذية،صيعتطورإلىداعيةالأسبيرعيةوالسياسةاليومية

الأدبىالسياسةجريدةاتجاهفىيرونممنالكاثرةالكثرةرغبات

فىقوىاعتقادإلىجميعاالقراءركنحتى،مطمئنغيرتسرعا

الفكرثقودالأسبوعيةومجلتهاليوميةهيكلالدكتورجريدةان

فجاةيتزلزلألاعتقادهذاولكن!الإسلاميةالوجهةغيرإلى

شخصوكانه،(هيكل)الدكتورنهضحينانتظارغيروعلى

المسيحىالتبشيرمقاومةالىينهضحين،كانالذىغيرآخر

الفكرىالتحررإلىالداعينخداعيكشفوحين،عنففى

الناسدهشلقد،المستعمرينوصنيعةالغربيينعبيدوهم

زادتثم،المنتظرغيرالقافزالتحؤللهذاخطيرةدهشة

محمدحياةبزجمةيبدأهيكلالدكتوروجدواحيندهث!تهم

يتلهفمتصلةحلقاتفىالترجمةهذهفيوالى؟فرنسىلمؤلف

إلىالترجمةيتركثم،قبلمنيعهدلمتلففاالقراءعليها

ابتكارهمنمحمد()حياةكتابفيخط؟المباشرالتاليف
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حبيب.خالبنحوعلىابوابهأكثرفىالخاص

بحديثهالقراءاستهواءيبغىمصانعاهبكلالدكتوريكنلم.؟

خصومه.بعضحاولكما-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولغن

الإسلامىال!بيانرجالإليينضئمأنعليهمجمرإذ.يظهزؤهأن

نحودافعةقؤةقيكون؟عصرهفىالأدبزعماءيمأكبرمنزعيم

لمنسابقاكانكماالحديثالعربئالفكرفىالحقيقىالإصلاح

جعلتمتابعةالمعاصرالأدبأعلاممنالنبويةالكتابةفى!تابعوه

السيرنميريردأنارادلمنعذببيانموردالمطهرةالنبويةالسيرة

يكنولم،الحياضىوأعذب،المناهلأصفىفىالإنسانية

عنيبحثأخذغيرإنسانالرائعالتطورذلكفىهيكلالدكتور

إليهااهتدىحتىالأدبيةالكتابةدنيافىنشأمنذالخالصةالحقيقة

طويل.تعزبعد

كيفتامةصراحةفىليبينحياتهخطواتالدكتوركتبلقد

ومبهورا،الغرببتفؤقمخدوعا.ثقافتهلإكمالفرنساإلىسافر

الفكريةالحريةمنفوجد،والغابرينالمعاصرينأعلامهبروائع

فبهرهالبادىءشبابهفىالتجربةحديثوكان،انتباههشدما

الثقافىباريسبتفدمالفكرىمصرتاخروقارن،رأىماكل

أرهقهامستعمرةصغيرةدولةبينالشامحالفرقامامهفانفرج

والعلم،الصحيحةللثقافةوتنكرهواستبزازهبفقرهالاحتلال

،النورمشارقإلىبالعقولالناهضةالتربيةأمامووقوفهالمستنير

ذاكإذأوربادولأرقىهىكبيرةرائدةودولة،الهدايةوآفاق

والاستقلال،السياسىوالتحرروالنقدالأدبدنيافىكافة
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شهاداتهاأرقىوحمل،جيدااستيعاباثقافتهافاستوعبالفكرى

إلىوداعياالتاخرصئ!اهدعلناقمابلدهإلىوجاء،العلمية

راوااناسآاتجاههفيوىمنووجد،المزدهرةأورباحضارة

المقالاتشتىمعهمفكتباقتنعبماواقتنعوا،ماراى

مطمحجعلواكماالأورئيةالحضارةوجعل؟المتحرزة

الأولىالعالميةالحربفاجأتهمئم،أفئدتهمومهوى،انظارهم

إنهياراتنهارالحضارةهذهإذراوا،يتضورونيكونوالمبما

فإذا،الأهواءوشهوات،المطامعنزواتتحتأليماإنسانيا

الأوربالإنساقالتقدموإذ،غابةفىتتصارعذئاباصحابها

المهلكةالمبيداتاكتشافعلساعدالذىالتقدمهذا!خرافة

الجموعتفنىكىوالطائراتوالدباباتوالصواعقالقنابلمن

فإنالرهيببكمابوسهاالحربانتهتفإذا!لحظاتفىالغفيرة

والحريةالمساواةمنإليهدعتماتتركالمزعومةالتقدمدول

واكثرمصرمقدمتهاوفىالضعيفةالشعوبعلىلتثبوالإخاء

الزواتمنتراهماومستنزفة،مستعمرةسالبةالعربيةالبلاد

تنشدالمناوئينأصواتارتفعتفإذا،معاوالبشريةالأرضية

والرح،القاصفبالقمعقوبلتوالاستقلالالحرية

فاجعمنلعينهتراءىفيماهيكلالدكتورفكرلقد!إالعاصف

يهجرانبزأى،الآمالصروحمنامامهانهاروفيماالأحداث

التراثإلىاتجهلقد؟أينإلىولكنالغربثقافةإلىالدعوة

مبعثاالقديمةمصرعزةفىويرىالماثلةالأثاريستلهمالفرعوق

،وخفرع،خوفو:أمجادوطنهأبناءيتذكرحينالمرتقبةللنهضة
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فئمتسرعاوكان،وآمون،ومنفتاح،ورمسيس،وتحتس

غماالكاثرةالكزةعزوفشاهدأنيلبثفلم،الجديداتجاهه

فىلهدعاعاالكاثرةكثرتهمعزفت!.يو!فىالبيتجه

علىلايقرالنشيطوعقله،الدائب!كيرهفىومثله،أمسه

كلالعزةأنعرفحتىالمراجعالمستدركتأملفتأمل،يأس

سارعهناومن،الإسلامنبىوأمجاد،الإسلامتراثفىالعزة

منمسارعة-وسلمعليهافهصلى-اللهرسولعنالحديثإلى

الصادقالرجلاعزفوقد!النجاةطوقالهاديةسيرتهفىيرى

موجزةخلاصةالقارىءأرادواذا،كتبئماكثيرفىكلهبذلك

كتابهمقدمةعنمنقولةالفقراتهذهفليسمعإليهأشرنالما

.الوحى()1(منزل)فىالرائع

المعنويةالغربثقافةلغتىأبتاءالىأنقلأنحاولتلقدا

أدركتلكننى،ونبىاساهالىجميعالنتخذهماالروحيةوحياته

ثمضهضمهالأرضفإذا،منب!تهغيرفىالبذرأضعأقلأىبعد

فىالتمسوانقلبت،فيهالحياةتبعثولا،عنهتتمخضلا

ين!ثىءالعصرهذالوحىمرئلاالفراعينعهدفىالبعيدتاريخنا

قطعاقدالعقلىالركودطذاالزمنفإذا،جديدةن!ثناةفيه

لنهضةبذرايصلحقدصببمنالعهدذلكوبينمابيننا

البذروحدههوالإسلامىتاريخناأنفوجدتوروئت،جديدة

وتربو،تهتزوتجعلها،النفوستحركحياةففيه،ينبت!ذى

2هـ4الرحىنزلفى)1(
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الفكرةفيهاتنموخصبةقويةنفوسالشرقفىالجيلهذاولأبناء

حين،.بعدثمرهالتؤقالصالحة

إلىدفعتهأسبابمنالكبيربالمؤلفيتعلقمابعضهذا

قبلالإسلامنبىتاريخاختيارأما،المستنيرالإسلامىاتجاهه

لماالمشتهاةالثمرةوهى،الرائعةالإسلاممزاياعنالحديث

ضرورياكانفقد-والسلامالصلاة-عليهاللهرسولبهجاء

منكاذباتهجمايقرأطويلازمناعاش؟هيكلكالدكتورلإنسافي

التهكمهذاصدىويلمس،الكريمنبئهعلىالإسلامأعدأء

والطيب،الخبيثبينتمئزأنعلىتفدرلانفوسفىالكاذب

فىالنئةخالصيكنلمالإسلاميةبحوثهفىالاستشراقلأن

منالمغرضينكتابةأنالحظسوءومن!العلمىالبحث

خدعتبيئاتفىالرواجكلالرواجوجدتقدالمبشرين

وكان،تدليسمنتسترعماوغفلت،المموهالعلمىبمظهرها

كئابمن-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولعنالمتحدثيناكز

السيرةتشويهفىالفاضحغرضهميسترونيكادونلاالغرب

الله-صلىالرسولتصذقلاالكاثرةوكثرخهم،المطفرةالنبوية

حاولمنتحلاوتراه،النبوةمنأعلنهفيما-وسلمعليه

تحقيقهمفىلاستحالتها،النبوةبادعاءالدنيوىالسلطان

ويرون،غامبنوعالنبوةينكرونهؤلاءكانولو،العلمى

وقفتقدعقولهمإن:لقلنابالأرضالسماءاتصالاستحالة

نأعليهمومانئاتهمفىصادقونفهم،تتعداهفلاذلكعند

موسىبنبوةيؤمنونهؤلاءولكن،معذورينالطريقضلوا
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المعجزاتيختلقالذىالمبشزومنهمالسلامعليهماوعيسى

السلامعليهماأوموصىعيسىبمعجزاتليصلهاالموهومة

دونبزيدالسماءتتصلأنلديهمجازفكيف.المتحققة

الأمجادبهذهالإسلامنبىيقومأنراعهماناسومنهم؟عمرو

،النورإلىالظلماتمنالناسينقلأناستطاعحيثالضخمة

الإسلاميةالدعوةثمارباعينهميرونوهميصنعواانع!ىفماذا

علىبالهدايةوشعتالأرضأظفتحضارةإنشاءفىوأثرها

إنهأيقولون؟الظلماتدياجيرفىتتيهأورباكانتحينالدنيا

صادقغيربهيأقلاماالحيةآثارهمنيرونوهم،كاذبئموه

ليسإنهليقولواجاذاحتيالفىأذهانهميفتقونإنهم؟أمين

وبينبينهصادقفهونبىأنهتوهمايتوهمكانولكنهكاذبا

كيفولاادرى!!مبعوثغيرحقيقتهفىكانوإن!نفسه

إلأأن!!متخئلوهمعنالبشريةأنقذمصلحنبىيصدر

دونيأفكبماقرائهعلىيخرقأنيحاولعابثاذلكقائليكون

المسلمينفىراواالمغرضينهؤلاءإنثم!امينلمنطقاحزام

ولكنهم.المعقولةأسبابهماإلىبهمايرجعوافلم،وتأخراضعفا

يعلنالجرىءقائلهمومضى،الضعفهذاسئرالإسلامجعلوا

هذا!!الإسلاممنبتحررهمإلاللمسلمينصلاحيةلاأنه

من-وسلمعليهالله-صلىالإسلامنبىعلىالجائرالافتيات

والإخلاص،الغرضوبراءة،المنهجسلامةيدعونأناس

العصريةالأساليبأحدثعلىالبحثفىوالتعمق؟للعلم

النبويةالسيرةيكتبأنإلىهيكلالدكتوردعاقد،المستنيرة
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كتبهمماالمتراكمالضبابيكشف،نزيهعلمىنحوعلىالمطهرة

ل!ه!ماوقعتمحيصإلىببحثهيمتدأندعاهكما!المغرضون

اللهصلى-اللهرسولإلىنسبواحينالإسلامابناءمنالمغالون

ضعيفةرواياتوراءجريابهياتاويقلهلمما-وسلمعليه

محمل!(حياة)كتابجاءوهكذا،صحيحإسنابعلىتعتمدلا

الباطل.ويبطلالحقليخق

شفىفمماالتعبيرىوأسلوبه،الفكرىالكتابمنهجأما

الكبيرالكاتبأنإذ،الجاحدينأكبادوألهبالمؤمنينصدور

إلىالقلملينقلهخاطرهفىيجيشدافقاإسلاميافيضارزققد

توحىثغرةفيهلاترىالحلقاتمكتملناصعاسترسالفىقرائه

المؤلفقدرةإلىذلكيرجعولانشاز،علىيدلنتوءآأوبضعف

إيمانهوشدة،يقولبمااقتناعهقوةإلمهيرجعبل،الألفاظعل

إلىواستمع،وناقشووازنوهضمقراقدفالرجل،يسطربما

يطوىماليلتقطالزاخرالعبابفىوغرق،والخصومالأنصار

جليةفكرتهاتسقتإذحتى!القاعفىدربىمنالزاخرالبحر

كتابتهفىشرع-وسلمعليهالله-صلىاللهرسولعنواضحة

وليرى،القلوبمواتليحىيراعهمنينهلدافقآغيئاوكان

اروع-والسلامالصلاةعليهالرسمول.-سيرةكانتكيفالناس

امتدتمهماالعقباتوتحدى،الحقسبيلفىللنضالمثال

ولسناالسماء،فىقممهاونهضت،الأرضفىجذورها

كلفىالمقنعالدليلمعنالأن،عاطفىمدحفىهنانستفيض

مماكتب.صفحة
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مقدمةصدرهوفى،القراءالىالفذبكتابهالمؤلفتقدم

مصطفىمحمدالشيخالأكبرالأستاذعصره)مامكتبهاتحليلية

أعلاممنالمراغىغيروقن-!الأزهرالجامعشيخ-المراغى

هذالمثلتحليليةمقدمةبكتابةجديرايكونالدحصالبيان

وكاتبه،العبوناليهتتجهموضوعأسمىوموضوعهإكاالكتاب

هيكلالدكتورأحسنوقد!الكئابكباربينالأولالصففى

إذأن،للناسكتابهيقذمأنالأكبرالأستاذمنطلبحين

بالصدودئوحىمماالإسلاميةالفكرةعنبعيدالسابقخطه

وكان،الحاضرتبذلإلىنظردونبالماضىيتقيدونقنلبعض

الكتابوضعفقد،النزيهللحكمدقيقاميزاناالأكبرالأستاذ

استنباطه.وصحة،أسانيدهبقوةحكمحينالصحيحموضعه

منالمحمدىالوحىفىبماالقلبعامررأيهفىالمؤلفإذكان

وسلم-عليهالله-صلىاللهرسولسيرةفىوبما.ونورهدى

هذاانإلىالاطمئنانكلمطمئنا،وعبرةوعظمةجمالمن

وينتشلهم،من"الحيرةفيههممماالبشرسينقذالمحمدىالدين

النورإلىويوجههمالإيمانبنورويبصرهم،المادةظلمةمن

وعظمة،شىءككوسعتالتىرحمتهسعةبهفيدركونالإلهى

وعزته،فيهماشىءوكلوالأرضالسمواتبهتسبحالذىمجده

تنسيقفىالكاتبوفقكما،الموجوداتأمامهاتتضاءلالتى

وسلسلةمنضداعقداكتابهفجاءببعضبعضهاوربطالجوادث

والأغراضالأسباببيانفىابدعوقد،الحلقاتمجكمةمتينة

القلبرضىالنفسمطمئنالقارىءيجعلواضحاقويابيانا
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متابعةعلىويجبرهالبقبنببردصدرهويثلج،يفرأبمايستمتع

ومفدمة)1(البحثمنمابيدهآخرعلىبوفىحتىالقراءة

فىمالكلنامةموافقةنكنلملأنها،يحتذىمثالالأكبرالأستاذ

الأكبرالأستاذفيهيخالفلماالنقدمسلكسلكتبل،الكتاب

كلفىالعلميةالمقدماتتنهجهأنمايجبوهذا،!احبه

)ولعلى:المؤلفقولعندالمراغىالأستاذوتففقد،كتاب

العربيةفىالبحثهذابدأتباقذكرتإذاالحقإلىأدقأكون

ذكرتإذاالدهشةالقارىءتاخذوقد،الحدبثةالطريقةعلى

العلميةوالطريقة-والسلامالصلاة-عليهمحمددعوةبينما

بحثاأردتاذاتقتضيكالطريقةفهذه.قوىشبهمنالحديثة

هذافىسابقةعقيدةوكلرأىكلنف!عمكمنتمحوأن

والزتيبنجالموازنةثم،والتجربةبالملاحظةتبداوأن،البحث

الىوصلتف!ذا،العلميةالمقدماتعلىالقائمبالاستنباطثم

الحالبطبيعةخاضعةعلميةنتيجةكانت،ذلكمننتيجة

البحثيثبتمالمعلميةتظلولكنها،والتمحيصللبحث

الطريقةوهذه،نواحيهامنناحيةإلىالخطاتسربالعلمى

الفكر،تحريرفىالإنسانيةإليهوصلتمااسمىهىالعلمية

-والسلامالصلاة-عليهمحمدطريقةذلكمعذىهىوها

.(دعوثهوأساس

.(س،)نصالمراصللاساذع!دااجاةمقدمة(1)
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ليعقبالفقراتهذهعندالمراغىالأستاذوقف"أقول

حقفذلكالقرآنطريقة،الطريقةهذهان)أفا:بقولهعليها

العلم،أساسوالبرهان،حكماالعقلجعلفقد،فيهلاريب

ناوأما...الظنيتبعمنواذتالمقلدينوذمالتقليدوعاب

غيرهالدكتورسايروقد،عنهيعتذرمافهذاحديئةطريقةهذه

هو،اعزفكماالقرآنطريقةلأنهاذلك،هذافىالعلماءمن

الكلامكتبانظر،المسلمينمنالسلفعلماءطريقةولأنها

فيقول،اللهمعرفةالمكلفعلىواجبأولانيقررونتجدهم

طريقلاإنهثم،الشكهوواجباولإن.لا:آخرون

أنهإلاالقياسمننوعاكانوإنوهو؟البرهانإلاللمعرفة

الحسإلىاومنتهيةحسيةقطعيةمقدماتهتكونأنيجب

الكاملةالتجربةعلىأومعتمدة،بالبداهةأومدركة

يتسربخطاوكل،المنطقفىمعروفهوكماالتامالاستقراءأو

ثم،للبرهانمفسدالتاليفشكلإلىأوالمقدماتإحدىإلى

الأكبر:الأستاذقال

والاستقراءالتجربةوطريققديمطريقالتجريدطريق

فليس،الملاحظةوليداوالاستقراءوالتجربة،قديمطريق

نسيتانبعدالقديمةالطريقةهذهولكن،عندناجديدهناك

التقليدفشاانوبعد،الشرقفىوالعملىالعلمىالتطبيقفى

وأفادواناصعثوبفىالغربيونأبرزهاأنوبعد،العقلواهدر

فىطريقةونراها،عنهمناخذهارحنا،والعبماالعلمفىمنها
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.)1(جديدةالعلم

تاليفالىدعاهعماليتحدثالمؤلفمقدمةوجاءت

جملىللقضاءاستشراقيةمحاولةمنلمسهماإلىفاشار،انكتاب

-صلىرسولهعلىوالهجوم،الإسلامبلادفىالمعنويةالروح

بثيابمتسربلةوالادعاءاتالمفترياتبشتى-وسلمعليهالله

يجدلاحينالعاجزحجةهوظاهرتعنتمعالمحايدالبحث

وكانت،والافتعالالتكلفإليفيلجا،الواضحالدليل

الباطلةالحجةفى*دحضالوحيدسبيلههىالعلميةالطريقة

بعملهيمهدان:يقول-كماوحسبه،الثابتالحقوتاييد

صلى-السيرةلصاحبنزيهوتاريخصحيحةكتابةإلىالسبيل

كثيرأسراريكشفالمجالهذافىالتعمقلأن-وسلمعليهالله

الأعظم،بالكونالإنسانيةصلةتؤكدالنفسعلمنواحىمن

القوةووسائل،الطبيعةنجظواهراستمتاعاالمؤمنينؤتزيد

.الحياةفىوالحركة

يتضدىقنبكلخليقاكانذلكأجلومن:الكاتبيقول

إلىلاكلهاالإنسانيةإلىبهيتوجهانموضوعهمثلفىللبحث

محضةدينئهمنهالصحيحةالغايةفليست،وحدهمالمسلمين

الإنسانيةتعرفأنالصحيحةالغايةبل،بعضهميظنقدكما

عليهاللهصلى-محمددلهاالذىالكمالالىسبيلهاتسلككيف

يهتداذلمميسورغيرالغايةهذهوادراكطريقهعلى-وسلم

.(الصالمراضللاستاذسحمدحيليمفسة()1
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راضى،قلبهونور،عقلهبمنطقالسبيلهذاالىالإنسان

لأن،النورهذاإلىالصدرمنشرح،المنطقبهذاالنفس

الصحبح)1(.والعلمالصحبحةالمعرفةمصدرها

تعرفان-المؤلفلدى-الكتابمنالنايةكانتلاذا

صلى-محمددفاالذىالكمالالىسبيلهاثسلككيفالإنسانية

جميعها:الإنسانيةمخاطبةفىفهو،طربقهعل-وسلمعلبهاللا

وحدهالعقلىبالمنطقالاستدلالإلىبمبل-ففطالمسلمبنلا

يؤمنلالأنهلاالكونيةالمعجزاتحديثفىالاسترسالفيترك

الذىالعقلبمنطقبالإسلاميؤمنونلامنيخاطبلأنهبل،بها

الحجةهووحدهالقرآنكانو)ذاابالخوارقالنسليمبأب

غيرمواجهةفىبهالاكتفاءف!ن.بفكرونمنأمامالعفلبة

منالنفوسسلمتمنىصادقإقناعكلبلزمهمئماالمسلمبن

إلىواللجوء)الأغراضكشواتعنالعفولونعرت،ا!دار

أتربهوبالإسلاميدينونلامنأماموحدهاالعقليةالحجة

.للأفناعطربق

بعضأخذ.(عمدحياة)منالأولىالطبعةظهرتوحبن

المعجزةدونالعقليةالمعجزةعلىاقتصارهالمؤلفعلىالئاقدين

وقد،الناقدينبينور؟أخدمدعاةاكاخذهذاوكان)الكونية

صاحبتالماونقل،الثانيةالطبعةمقدمةفىالمؤلفاليهأشار

9..ص3صدط6)1(حا
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المسألةهذهإلىرضارشيدمحمدالسيدتعرضإذبصددهالمنار

.)1(المؤلفعنرواهفيمافقال

مسالةكثرةهيكلعلىوالطرقيونالأزهريونينكرهما)اهم

الوحىكتاب)فىحررتهاوقد،العاداتخوارقأوالمعجزات

وفىالثاقالفصلفىومطاويهانواحيهاجميعمن(المجمدى

وحدءالقرآنأنبهأثبتبماالخامسالفصلمنالثاقالمقصد

عليهالله-صلىمحمدنئوةثبوتعلىالقطعيةاللهحجةهو

بشهادتهوآياتهمالأنبياءمنغيرهونبوة،بالذات-وسلم

.إلابها(آيةإثباتعصرنافىلايمكن

انفلاب):مثلالأنبياءمعجزاتأنالكلامهذاومعنى

لدى(الميت،وإحياءالسلامعليه-موسىلدى(حئةالعصا

اللهصلى-محمدلدى(القمروانشقاق)-السلامعليه-عيسى

الئالونأما،عصرهافىرآهاقنإلابهايؤمنلا-وسلمعليه

كانمنتقنغدائمةحجةمنلهمفلائدالبشربنىمنالمتيابعون

التأمليدركهاعقليةتكونأنلاثدالحجةوهذه،عقلله

كلفىالبالغةالحجةهووالقرآن،المستنيروالفكرالفاحص

فإذا،جيلكلفىالنبوةبصدقالشاهدةالآيةوهو،عصر

ولكن،ينكرهالاالتىالكونيةالمعجزاتدونهيكلبهاحتفل

منالأمريأقفهو،عصرهابذهابذهبتقدآثارهاأنيعلم

.يتصورونماغيريصدقونلاعقلاءإلىبكلامهيتجهإذبابه

ناثة.طبة52صمحمدجاة)1(
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الرسولصدرشقعن(801)صالمؤلفتحدثلقد

ويذكر،الرواياتبعضنقلتهكماعمرهمنالثالثةفىالكريم

علىوينص،حكياهحينوالطبرىاسحاقابنعلىلاحظهما

الحادثةإلىيطمئنونلاالمسلمينجماعةمنونفراالمستشرقينان

ذلك)1(:بصدديقولثمالسندضعيفةويرونها

الموقفهذاإلىالمفكرينويدعوالمستشرقينيدعومماوإن)

كانت-وسلمعليهاللهصلى-محمدحياةانالحادثذلكمن

قنإليهلجأماإلىرسالتهإثباتفىيلجالموانه،ساميةإنسانية

المؤرخينمنيجدونهذافىوهم،الخوارقأصحابمنسبقه

كلالعربىالنبىحياةمنينكرونحينسنداوالمسلمينالعرب

(.العقلمعروففىمالايدخل

نجبرفلسنا،المخالفةكلنخالفهالذىالدكتوركلامهذا

علىاقتصارهفىهيكلمنحىينحوانعلىالقراءمناحدا

وفى،العصوردوامدائمةعقليةمعجزةباعتبارهوحدهالقرآن

زمنها!بانتهاءانتهتالتىالكونيةالمعجزاتعنالحديثإهماله

اتجهحينعذرهباسطين،فحسبنظرهوجهةنوضحولكننا

إلىلاوالغربالشرقفىكافةالعقولذوىإلىبالحديث

فىمطيلأالحديثتجسطمنؤجدفإذا!وحدهمالمسلمين

عليهننكرفلنالكونيةالمعجزاتمنتنوقلمابعضتفصيل

مسلمينقومايخاطبلأنه،موليهاهووجهةولكل،منحاه

نالنة.طبعة52صعمدحباة)1(
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علىكتابهيقصرلاوهيكل.الأخباربهجاءتمابكليؤمنون

.الإسلامأبناء

قراءةبعدإليهاأميلالتى.الشخصيةنظرىوجهةمنوأنا

أراقلاالجقيقيةالخوارقهذهحولوالردالأخذمنتتالىما

وإن،وحدهالعقلعلىالارتكازفىهيكلالدكتوروجهةأؤيد

فىالخصومهؤلاءلأن،الأعداءمنالخصومإقناعهدفهكان

علىيقدرلاالضيقبخيزهالعقلانيروناعتقادهمصميم

وهم،الإلهاممساعدةدونكثيرةأمور.فىوحدهالاحتكام

وسلم-عليهاللهصلى-محمداسبقمنبمعجزاتيؤمنونلذلك

الب!ثرىالعقلمقدرةأنالعلمتمامويعلمون،الأنبياءمن

يعتمدالتىمصادرهوللعقل،الهعلومنطاقهالاتتجاوزمحدودة

الحواسولكن،والمسموعاتوالمقروءاتالحواسمنعليها

وكذلكالمادةوراءعنهيقالأوماالغيبوراءعماشيئاتعرفلا

نبىبهيأتلمماالمنظورالمشاهدإلىينتهىمماوالمسموعالمقروء

الحواستدركهلاغماالأسدالفيكشف،اللهعندمنبوحى

تأكيدعلىكثيرةقرونقرتوقد،والمسموعالمقروءبهيحيطولا

علىمرتكزةلأنهاالعلمأشدالعلماءبهايؤمنعلميةنظريات

منجذثم،الواضحبقياسهالظاهرالعقكيؤيدهاأدلة

سجلفىبهايرمىأساطيرالنظرياتهذهجعلماالمكتشفات

رصينثقلذاتمفكرةلرءوستعزىأنهامعالبداثىالتفكير

وحدهالعقلعلىالاعتمادكانفهلالإنساقالتفكيرميزانفى
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الباطلةالعلميةبالنظرياتأصحابهاآمنالتىالقرونهذهطيلة

الأكيد.وجههاعلىالحقيقةلتقريركافيا

تتصلانهايعلمواأنالمعجزاتفىللباحثينالأفضلان

فإذا،العقولتحتملهمافوقاللهوقدرة-وجل-عزاللهبقدرة

نأفلنا،معجزحائلامامهيقفلانحوعلىاللهبقدرةسفمنا

وهذا!الكريملنبئهاللهييسترهامعجزةبكلعقلانسفم

إيماناوليس،الصحيحالفكرضروبمنضربوحدهالتسليم

فاطربقدرةيعترفالصحيحالفكرلأن،الدليليفقدأعمى

السحابومرسل،والنوىالحبوفالق،والأرضالسموات

القدرةهذه،لازبطينمنالإنسانوخالق،والحياةبالرحمة

الجيثيىتمدان)او(القمرانشقاق)تيسئرانيعجزهالاالقادرة

طيرآالأعداءعلىترسلأوأن(الملائكةمنبجنودالإسلامى

كالعصف)فيكونواسجيلمنبحجارةترميهمابابيل

-رحمههيكلحسينمحمدالدكتورأنإعتقادىفى(،الماكول

قومإقناعيحاولولكنه،الخوارقهذهمنشيئاينكرلا-الله

وسلم-لمحليهالله-صلىمحمدلنبيرةإنكاراإنكارهايجعلون

يكفىاما!تقعولمتحدثلمأنهاجدلآلنفرض":لهمفيقول

ثم،النبوةهذهلثبوتالإسلامرسالةأداءفىوتوفيقهنجاحه

المبين.بإعجازهالكريمالقرآنيكفىألا

واحداتشملصفحةستماثةفىمحمد()حياةكتابيقع

جيدينمبحثينفىوخاتمةكبيرتينمقدمتينغيرفصلاوثلانين

كانوإذا،منهاالمستشرقينوموقفالإسلاميةالحضارةعن
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فىهيكلبيانفإنيحتذىأنموذجهذاعصرنافىالدينىللبيان

الإنسانيةللدراساتالأدبىالأسلوبنماذجمن(محمدحياة)

،النفاذبالغالأسرقوىمتيننسجفىالتاريخيةحقائقهيسوقإذ

منكثيرفىسطوعفىتتوهجأنالدينيةعاطفتهاستطاعتوإذا

بشتىالناهضةالإنسانيةأومناحى،الرائعةالبطولةمواقف

الحججبإبداعألزمهقدالرصينتفكيرهفإن،والآلامالأعباء

صخبدونهادئةيسوقهاالنافذةوالبراهينالفاصلة

بلادعنيالحديثالأولالفصلاختصوقد،أوانفعال

كما،ومعتقداتوتجارةوتاريخآطبيعةالإسلامقبلالعرب

يجاورهاوماالجزيرةشبهبينالسياسيةالعلاقاتتوضيحاحسن

.والشعوبالممالكمن

حديثاوقريشوالكعبةمكةعنتحدثالثاقالفصلوفى

شملتحتىدائرتهواتسعت.التلاؤمأكملعناصرهتلاءمت

ناحيةمنالقديمفىتوغلتاريخيةنقاطمنالموقفيتطلبهما

ذهاببقصةالموحين،ثانيةناحيةمنالحاضرإلىوتمضى

لماعرض،هاجروأفهإسماعيلولدهمعمكةإلىإبراهيم

عجاجةأثارتقضيةوهى،بشانهاالمتشككونفيهارتاب

الشعر)كتابهفىحسينطهالدكتورردذهاحيرمضطربة

ئمنوغيىهما(موير)ووليم(مرجليوث)عننقلآ(الجاهلى

وقد!!ولاهدىعلمبغيرالقرآنقالمايكذبواأنأرادوا

فىحاسمةمناقشةالجاهلىالشعركتابنقضواالذينناقشها

اهتدىقدهيكلحسينمحمدالدكتورولكن،طوالصفحات
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مجالالايدعبماعليهاأجهزتقليلةسطورفىالحقإلى

فى(مويروليمالسير)يميرتاب:)1(وضوحفىفقالللارتياب

منالقضةوينفىالحجازإلىوإسماعيلإبراهيمذهاب

اليهودابتدعهاالتىالإسرائيلياتبعضأنهاويذكر،أساسها

فيبالاشزاكالعربوبينبينهمليربطوابأجيالالإسلامقبل

أبآالسلامعليهإسحاقكانإن،اجمعينلهمإبراهيمأبوة

ئوجبعمومةابناءإذنفهمللعربأباأخوهكانفإذا،لليهود

وتي!ئر،اليهودمنبينهمالنازلينمعاملةحسنالعربعلى

الإنجليزىالمؤرخوششندالجزيرةشبهفىاليهودلتجارالسبيل

بينهاصلةلاالعرببلادفىالعبادةأوضاعأنإلىهذارأيهفى

وكان،الوثنيةفىمغرقةوثنئةلأنهاالسلامعليهإبراهيموبين

التعليلهذامثلنرىولسنا،مسلماحنيفاالسلامعليهإبراهيم

إبراهيمموتبعدالعربفوثنية،تاريخيهواقعةلنفىكافيا

كانواأنهمعلىتدللاكثيرةبقرون-السلامعليهما-وإسماعيل

وحين،الحجازإلىالسلامعليهإبراهيمجاءحينكذلك

كانتأنهاولو،الكعبةبناءفىالسلامعليهوإسماعيلإشترك

قومكانفقد،(موير)السيرراىذلكأيدلما،يومئذوثنية

هدايتهمهووحاولالأصناميعبدون-السلام-عليهإبراهيم

ولمقومهإليهمادعامثلإلىالعربدعافإذا،ينجحفلبم

فىذلكيطعنلم.الأوثانعبادةعلىالعربوبقى،ينجح

هـ98عمدجاة)1(
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نإبل،مكةإلى-السلام-عليهماواسماعيلابراهيمفن!اب

خرجالذى-السلامعليه-فإبراهيمالتاريخروايةليؤيدالمنطق

ألفرجل،مصروإلىفلسطينإلىأهلهمنفاراالعراقمن

فلسطينبينماوالطريق،الصحارىاجتيازوالفالارتحال

إذنمحلفلا،العصوراقدممنذالقوافلمنمطروقاكانومكة

والسير،جملتهاعلىالإجماعانعقدتاريخيةواقعةفىللريبة

يقولون.رايهالمسالةهذهفىارتاواوالذينموير()وليم

-عليهماصاسماعيلإبرإهيمأبناءمنجماعةانتقالبإمكان

وإتصالهمالعرببلادإلىفلسطينمنذلكبعد-السلام

فىعندهمجاثزالإمكانوهذاوماندرى،النسببصلةوإياهم

يكونلاكيف-السلامعليهما-وإسماعيلإبراهيمأبناءشأفي

قطعاثابتايكونلاوكيف،بالذاتالرجلينشأنفىجائزا

لاياتيهبحيثلا،يكونوكيف،تؤكدهالتاريخورواية

المقدسةالكتببعضبهوتحدثت،القرآنذكرهوقد،الريب

؟الأخرى

الكبيرالكاتبيصيبكيفلنبينبأجمعهالنقاش!هذاننقل

الكتابفصولمنكثيرفىوله،طريقأقربمنالحقمقطع

لماعرفالحاسمةومناقشته،ملجمةبراعةذاتنقديةقوة

-عبيهالرسولزواجعنالمفزونافتراةولماالغرانيقبحادثة

زيد،منطلاقهابعدجحشبنتبزينب-والسلامالصلاة

عليهاللهصلىاللهرسولزوجاتتعذدفىالسفهاءبهخاضولما

بعضكانوإذا،الحقبروحمؤيداكانانهعلىتدلوسلم
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فقد،(محمدحياة).مؤلفلهتعرضلماتعرضقدسالفيه

مصالأوصال،شافيةحججالسابقيههيكلالدكتوراضاف

العاجبالعجبومن،بغبارهأحديتعلقأنيكادلاجهيرآ

هذهظهوربعد(النبويةالسيرة)فىالبحثادعياءأنحقا

مرذدينالمجلأتويملئونموردهايردونالشافيةالبحوث

للكاتبيعرفواانعليهموكان،الحقيقيونأصحابهاوكاضهم

مشتهر،كتابمنبالنقلأنفسهميفضحواوالآ،فضلهالكبير

علىيحافظواأناستطاعواوبراهينهأفكارهإذصقواوليتهم

بتعبيرهمالدامغةالحججنقلواولكنهم،البارعةالبيانيةديباجته

ويلقى!واللحمالدممنيعرىعظمىجهيكلفجاءواالمتخاذل

نأأرادواوقدوماعليهم!قارثهنفسفىالكآبةمنظلا

وموضوعا-شكلاالرجلكلاميقتبسواأنبالبحثيشتهروا

فىالخضراءالواحةهووحدهينقلونهماليكون،إليهوينسبوه

بهايلقىوكم!بالرمالقاذفةالأعاصيربهاتمورقاحلةصحراء

عناء.منالسالك

لموقفالرائعالأدبىبالتحليلإعجابنالبسغيرفىأوضحنا

معالطرفنغمضلاولكننا،(محمدحياة)كتابفىالنيوة

حق،فالحق،الملاحظةموضعنراهعماالبالغالاعجابهذا

كئيرفىموفقاالدكتوركانوقد،غيورمخلصعليهيختلفلا

فىالقلمبهكباكما،الملهمةوخواطره،الشافيةتحليلاتهمن

علىالقارىءيقفأنولابد،تعليلمناليهاتجهمابعض

أنقلأناوثريجدقحينسيتعبإخالهولا،مختلفيننموذجين
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إلىيستبماذحقاالكاسبفهو،الكاتبماقالبعض

افه-صكالرسولتاملعنيحدثهالبارعالأديب(هيكل)

إلىإنصرافازادهومما))1(:فيقولشبابهصدرفى-وسلمعليه

كانفقد،تلك.صباهسنىألغنمبرعىاشتغالهوالتاملالتفكير

رعيهيذكر.وكان،!ءةأهلغنمويرعى،أهلهغنميرعى

غنم،رعىإلانبيااللهبعثما:يقولوكان،فغتبطاإياها

الذكىالغنم،أوراعىباجياداهلىغنمأرعىواناوبعثت

النهجومتلألؤوفى،النهارأثناءالطلقالجوفسحةفىيجدالقلب

هذهفىمعهيسبح،وتاملهلتفكيرهموضعاالليلجنإذا

مظاهرمختلففىويلتمسوراءهامايرىأنينبغى،العوالم

زكىمادامنفسهيرىوهو،وخلقهالكونلهذاتفسيراالطبيعة

عنه،منفصلغيرالكونهذابعضالقلبعليم،الفؤاد-

قضى؟يتنفسهلمولوهواءهيتنفسأليس

ويتصل،القمرضياءويغمرهالشمسأشعةتحييهاليست

يراهاالتىوالعوالمالأفلاكهذه،جميعاوالعوالمبالأفلاكوجوده

محكم،نظامفىببعضبعضهامتصلاأمامهالكونفسحةفى

النهار؟سابقالليلولا،القمرتدركأنينبغىالشص!لا

عليهاللهصلى-محمدأمامالغنممنالقطيعهذانظامكانوإذا

شاةعلىالذثبلايعدوحتىويقظتهانتباههيقتضى-وسلم

قوةوأيةانتباهفأىأجاديةامهامهفىإحداهاتضللاوحتى،منها

.116صعمدجاة()1
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منوالتأملالتفكيروهذا!أحكامهكلالعالمنظامعلىتحفظ

بهوالسمو،الدنياالانسانشهواتعنصا-بهماصرفشأنهما

صلى-محمدارتفعلذلك،زخرفهاكاذبمنيبديانبماعنها

الاسمهذايمسماكلعنوتصرفاتهأعمالهفى-وسلمعليهالله

(.)الأمينوهولهوبقىبمكةعليهاطلقالذى

التاملحياةإن":حديثهمتابعا(هيكل)الدكتوريقولثم

ليست،الغنمكرعىبسيطعملمناليهتسزيحوماوالتفكير

أبوابأمامهوتفتحالرزقأخلافصاحبهاعلىتدرالتىبالحياة

حياتهظلوقد،بهيعنىاولذلكيهتممحمدكانوما،اليسار

عليها.إقبالهوما.عنهاورغبةالمادةفىزهداالناساشد

يقيممماأكزإلاالحياةمنيحتاجلاوكان.طبعهبعضوالزهد

و)ذانجوعحتىناكللاقومنحن:القائلهواليس،صلبه

حرصهحياتهكلعنهعرفالذىهوأليس.!نشبعلاأكلنا

والذين،الحياةخشونةإلىالناسودعوة،العيششطفعلى

لارضاءيبتغونهإنماطلبهفىويلهثونالمالالىيتوقون

حياتهطوال-وسلمعليهاللهصلى-محمديعرفلم،شهواتهم

الكونفىبماالاستمتاعلذةالكبرىالنفسيةواللذة،منهاشيئا

يعرفهالاالعظيمةاللذةهذه،التاملإلىدعوةومن،جمالمن

أرتهومنذ،نشاتهمنذمحمدلذةكانتوالتى،الأفلرنإلا

داعية،نفسهفىمطبوعةبقيتذكرياتأظافرهنعومةفىالحياة

جنينا،مايزالوهو،أبيهموتواولاها،إلحياةفىالزهدإلى

ثروةإلىحاجةفىليستاللذةهذه!جدهوموتأمهموتثم
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يعرفطائلةانسانيةثروةالىحاجةفىتكنوان،مالمن

دخيلتها،وفىبهاويعيشنفسهعلىيعكفكيفمعهاالإنسان

لمايومئذوشانهئرك-وسلمعليهاللهصلىمحضدا-أنولو

حال،الحالبهذاسعيداولظلالمالمنشىءالىنفسهنازعته

والذين،أنفسهمفىالكونينتظمونالذينالمفكرينالرعاة

محمد(-.)حياة118صاقلبه"حبةفىالكونيحتويهم

فىالقارىءيراهاامثالمنالرائعالتحليللهذاكم!يالثه

لدىالكاتبوقفةعنديراهاالكتابمنمتصلةكثيرةأماكن

نفسكوعلىعلىابق):143صأخيهلابنطالبأبقول

عقليتحدثالسيالالقلمينشطإذ،(أطيقلاماتحملنىولا

شفتاتقولهمامنتظرالهاالوجوديخشعالتىالتاريخيةالوقفةهذه.

الباطلمقاومةعنايقصر-وسلمعليهالله-صلىالرسول

الإيمانبعزيمةيهتفأم،الوثنيةوتتجبر،المجوسيةفتطغى

نألهولخير،رسالتهفليؤد،الأوهاماسرمنالعقولليحرر

التفتلقد،الباطلعنساكتايعيشأنمنبالحقمؤمنايموت

والقمريمينىفىالشمسوضعوالووالله):لعمهقاثلاالرسول

دونهأهلكأواللهيظهرهحتىالأمرهذااتركأنعلىيسارىفى

.(تركتهما

مبهوتاووقفسمعلماابوطالباهتزلقد:الكاتبيقول

وكلالحياةفوقالساميةوالإرادة،القدسيةالقوةهذهامام

خنقتهوقد-وسلمعليهالله-صلىمحمدوقام،الحياةمافى

فىريبخلجةنفسهتدركلمو)نعمهبهفاجاهمماالعبرة
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ابىوجودفيهااهتزلحظةإلاتكنولم،يسلكالذىالسبيل

نادىحتىاخيهابنوموقف،قومهغضبةبينمتحيراطالب

له:تالأقبلفلما،أقبلان-وسلمعليهافه-صلىمحمدا

لثىءلااسلمكفوالهاحببتمافقلأخىيابناذهب"

.،أبداتكرهه

يتحدثحينالرائعةالوثباتهذهأمثالالقارىءيرىكما

عليهالله-صلىالرسولوانصراف!مكتومأمابنقصةعن

وطرحهماسلامهمفىطامعاقريشكبراءالىعنه-وسلم

السنينانأجقا:171ص،(هيكل)فيتساءلالبالىالجمود

البالى؟القديمعلىومحافظتهاجمودهاالنفوستن!ى

فماللكمالنفوسهمتنزعممنالممتازينعندذلكيكونإنما

بهايعلقماليفنواقبلمنبهاآمنواالتىالحقائقيقلبونيزالون

وعقولهمقلويهمكأنوهؤلاء،تفاهتهبلغتمابالغةزيفمن

إليهايلقىالراىمنجديدكلتتقبلالغلياندائمةبوتقة

وحقخيرمنمابهوتستبقىخبثهوتنفىوتطهرهفتصهره

وعلىمكانكلوفىشىءكلفىالحقيلتمسونوهؤلاء،وجمال

،المختارةالصفوةهموعصرأمةكلفىأنهمبيد،لسانكل

أشدهاعلىناشبةالخصومةيجدونوهم،أبداقلةلذلكوهم

علىيجنىأنجديدكلمنيخافونإذالسلطانذوىوبينبينهم

نخرالتىالصروحبتقديسالسواديستعدونثم،سلطانهم

والسواد،الصريحالحقإلىيدعومنعلىالسوسفيها

يسهكولاأيديهمفىالتىأرزاقهمإلىينظرونينصرونهم.إذ
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وشكعلىالحقوأن،الأمدقريبالباطلأنيعلمواأنعليهم

!البزوغ

موضعانراهماأما!الإشادةمجالفىإليهنشيرمابعضهذا

معالشبهبعضالمسلمالكاتبفيهتشابهمافهو،للمجاذبة

النفسيةالظواهربعضتحليلفى(درمنجم)الفرنسىالمستشرق

بينالغايةاختلافمعالتخيلإلىالواقعيتجاوزتحليلا

اللهصلى-محمدابأنيؤمنلا(درمنجم)فالأستاذ،الكاتبين

نفسذاكانانهيرىبل،للناساللهارسلهنبى-وسلمعليه

الصافيةنفسههدتهوقد،متوثبمفكروعقل،عاليةمتيقظة

الكونابدعخالقإلهوتمثلالأصنامعبادةنبذإلىالمفكروعقله

حتى،صحوهفىذلكفأالتفكيروأطال،نظامأحسنعلى

نبىانهفاعتقد.،يقظتهفىعقلهيملأمماصوراأحلامهفىرأى

كيلاالاحتيالكل،درمنجمالمسيويحتالهكذا!مرسل

دلاثلهاوضوحمع-وسلمعليهالله-صلىمحمدبنبوةيعترف

مماحياتهاحداثتفسيرفىنفسهعلاسرفوقد،الصادقة

قوىفمؤمن(هيكل)الدكتوراما،الباطلةنظرهوجهةيؤيد

وأن،يقينهوصدق،وسلمعليهاللهصلىمحمدبرسالةالإيمان

ونذيرابشيراالنورإلىالظلماتمنالناسلإخراجبعثهقدالله

النبوية،الأحداثيحللأخذولكنه،للمؤمنينورحمةوهدى

مكةفأالشريفةالبعثةقبيلالكريمةمواقفهمنوماعرف

وقوةعقلهكمالعلىبهاليستدل؟بخاصةحراءوغار؟بعامة

فجرافتكون!السماءرسالةلتلقىاستعدادهوعظيم،روحه
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ترجمقد(هيكل)الدكتوروكان،الصباحضوءيسبقصادقا

السياسة)فىونشرها(درمنجم)الأستاذكتابمنفصولعدة

فكرهمنالمطهرةالسيرلكتابة:يتفرغأنقبل،(الأسبوعية

فى()درمنجماليهاتجهماببعضلاشعوريافتاثرالخالص

بل،الباطلةنتيجتهالىلاليصلبهوقال،النفىتحليله

اللهصلىالكريمالرسولنفسفىالمؤمنةالفطرةصدقليثبت

الدكتوركلاممنإليهانقلأنالقارىءوأستاذن!وسلمعليه

ذلكيضائلولن!الصريحالتعقيبموضعأراهما(هيكل)

تحتالمؤلفقال.ويصيبيخطىءبشرفكلمكانتهمنشيئا

:ا()1(الحقيقةالتماس)هوجانبىعنوان

فىيجدأنفىيطمعيكنلم-وسلمعليهاللهوهو-صلى"

فىبلينشدهالذىالحقالرهبانكتبوفىالأحبارقصص

وفى،وشمسهاوقمرهاونجومهاالسماءفى،بهالمحيطالكون

أوالقمرأشعةتكسوهاإذالبديعصفوهاساعاتفىالصحراء

وفىوموجهالبحروفى،الندىالرطببلباسهاالنجومأضواء

وفىالوجودوحدةوتشملهبالوجوديتصلمماذلكوراءماكل

إدراكهاابتغاءوكان،العلياالحقيقةيلتمسكانالكونهذا

وليخزقالكونبهذاليتصلخلوتهساعاتبنفسهيسمو

التاملمنكثيرإلىحاجةفىيكنولم،سرهمكنونإلىالحجب

إلىبهيتقربونوما،الحياةشئونمنقومهيباشرهماانليرى

.128صعمدجاة()1
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تنفع،ولالاتضرالتىالأصنامهذهفما،حقاليسآلهتهم

يصيبه،شرغائلةأحدعنولاتدفع،ترزقولاولاتخلق

والأنصابالأصنامهذهوكل(العزىو)(اللاتو)(هبلو)

مكةولاجادتذبابةيوماتخلقلمالكعبةجوففىالقاثمة

بخير.

؟.اذنالحقأينولثن

ونجومه،وسماواتهبارضهالفسيحالكونهذافىالحقاين

النورالناسإلىتبعثالتىالمضيئةالكواكبهذهفىأهو

ولأهلللناسفيكونالمطرماءينحدرعندهاومن،والدتء

كلا،،توالدفوالنوربالماءحياة،خلانقمنكافةالأرض

هذهوراءفيماأهو،سواءكالأرضافلاكإلاالكواكبهذهفما

الأثير؟ماهذاولكن،ولانهايةلهلاحدأثيرمنالأفلاك

أصلهاماوتنقف!..غدا،اليومنحياالتىالحياةوماهذه

وأوجدتناالأرضاوجدتالتىتلكمصادفةأهى،مصدرهاما

لهاولاتبديلثابتةسنناوللإرضللحياةولكنعليها،

خيرمنالناسياقوما،اساسهاالمصادفةتكونأنيمكنولا

فلاسليقتهمبعض-هوأمواختياراطواعيةأفياتونه،وشر

كانوالروحيةالنفسيةالأمورفى؟عليهلاختيارهمسلطالط

بغار).وتعبدهانقطاعهأثناءيفكر-وسلمعليهاللهصلى-محمد

جميعها،الحياةوفىفيهاالحقيرىأنيريدوكان،حراء(

،وجودهفىماوكل،وضميرهوفؤادهنفسهيملأتفكيرهوكان

شهرانقضىفإذاومساثهاوصبحهاالحياةعنلذلكويشغله
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تريدتسائلهيجعلهاماالتفكيرأثرمنوبهخديجةإلىعادرمضان

.(وعافيةبخيرأنهإلىتطمئنأن

قالهاأخرىخواطرماحدإلىتشبهخواطرتقدممابعضفى

محمدالسيدعليهأنكرهاوقد!،كتابهفى()درمنجمالمسيو

معجمعهااذ(المحمدى)الوحىكتابفىرضارشيد

ص،86صبينمايقع،طويلابابالذلكوعقد،يماثلهاما

ليحكم(المحمدىالوحى)كتابمنالثالثةالطبعةمن49

لايتقيدأعجمىكاتبمنالشعرىبالتخيلكلهذلكعلى

السيدنقلهومما!المعلومةالتاريخيةالحقائقتسجيلعندبالوقائع

هيكل()الدكتوربكلامماحدلى5شبيهانراهممارضارشيد

)1(:الفرن!ىالكاذبئقول

البريقشديدةالصحراءفىالصيفليالىفىالنجوموهذه)

،موقدةنارنغموكانهصوتهابصيصيسمعأنهالإنسانليحب

بل،غيبالعالموفى،للمدركينلشاراتالسماءفىإنحقا

عينيهالإنسانيفتحأنيكفىألالكن،كلهغيبالعالم

الكموليسمعحقاليرى،ليسمعأذنهيرهفوأن،ليرى

وهل،لاتسمعوآذانالاترىعيوناللناسلكن،الخالد

خالصلقلبإلاأصواتمنالسماءماوراءلتسمعتحتاج

ايمانا(.ملىءوفؤادمخلصةونفس

19-3-المحمدىالرحى)1(
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أننااذ،المنتظرةصاحبهنبوةعلىيدللارأىفىذلكوكل

ملكوتفىنظرواقدالجاهليةمفكرىمنكئيرااننعرف

يكونأندونوالموتالحياةعنوتساءلوا،والأرضالسموات

دعاحين)؟(ساعدةبنقسيعرفوكلنالنبوتهمخطوةذلك

ماتعاشمنأنيعلمواأنوإلىويعوايسمعواانالىالناس

داجليلمنماحولهمإلىيلتفتواأنوالى،فاتماتومن

إ.تزخروبحارتزهرونجومابراجذاتوسماءساجونهار

!)2(حكيمجاهلىوهوبذلكشبيهكلامالحارثىوللمأمون

الدكتورأنهوالمقامهذافىجقايحيرقالذىوالسؤال

وذكرهمراجعهمن(المحمدىالوحى)كتابعدقد(هيكل)

إلىالمنارصاحبماوجههيقرأأفلمالمراجعثبتفى

صوابإلىيطمئنولمقرأقدنراهأم؟اعزاضمن(درمنجم)

!؟قالما

التراجم)بكتابههيكلحسينمحمدالدكتورشغفلقد

والأدبالسياسةفىالمشاهيرلعظماءوغربيةشرقيةمن(التاريخية

يكتبحينالدقةتمامدقيقايكونأنعليهوكان،والاجتماع

بهتنطقممتدتحليلإلىيستطردأنلنفسهيبيحفلامثالىنبىعن

تنطقمماالثابتبالإكيدالتزامايلتزمبل،يكذبوقدالنصوص

حقاالتزمقدوإخالة،استطراددونالمحددةالنصوصبه

هـ914ا!الاغاقمهذب)1(

المصريةالكبدارهـ)2(273صا!الامالى)2(
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هذابإزاءوتبقى،الرسولسيرةعنماكتبجلفىبذلك

ذلكومنانئادونالقلمفيهاندفعمعدودقليلالكثيرالجل

)1(:تولهالمعدودالقليل

معالغنميرعى-وسلمعليهالله-صلىالله)رسولهكان

الىفافضىالشبابيلهوكمايلهوانيومانفسهفحدثتهلهزميل

لهويلهو.بها،بمكةيهبطأنيودانهمساءذاتهذازميله

حراسةعلىيقومانلذلكوطلبالليلجنحفىالشباب

عرسانتباههاسزعىحتىمكةاعلىبلغإنمالكنه،اغنامه

لهذهاخرىليلةمكةونزل،نامأنلبثماثمعندهوقفزوج

هىكانمابارعةموسيقيةبأصواتآذانهفامتلأت،الغاية

وماذا،اصبححتىنامثميستمعفجلس،السماءموسيقى

يسزيحلاوالتى،وصفناالتىالمغرياتهذهتفعلأنعحى

بمراحلسمؤاوسلمعليهاللهصلىمحمددونيكونمناليها

معروفالحادثةواصل،النقصعنبعيداأقاملذلك،كثيرة

إيحاءاتالىالأصلتجاوزقدالسياقولكن،السيرةكتبفى

عناهماوهذا،كريمطاهرلنبىتعزىأنيجوزئماتكنلمبعيدة

الحادثةهذهأماموقفحين.(أبوحديدفريدمحمد)الأستاذ

زيادةمنتخلفهامالينكر(هيكل)الدكتوريراععلىجاءتكما

الطاهر.النبوىالشعورمعلايتفقبانطباعتوحى

147صعمدجاة)1(
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:فريد)1(الأستاذقال

السيرةفىهوواردلمامخالفالنحوهذاعلىالقصةذكر)إن

الرسولأنالذهنالخالقالقارىءذهنفىيلقى.قدلأنه

العبثالىالمضطرمالميلذلكنفسهفىكانقدالمعصوم

نألهالزميلطلبالرسولأنمنأكثرالأمرفىفليس،واللهو

فلما-الفتيانيسمركمافيهاليسمرمكةألىينزلحتىغنمهيحرس

فقيل::عنهافسال،ومزاميرغناءصوتسمعمكةأعلىبلغ

لمولكنهالسمريلتمسالعرسعلىفعرج،وفلانهفلانعرس

،فناماذنهعلىاللهضرببل،الطبربذلكالىينشط

قلبه.كانقدإذ،اللهوموارداقليردأنمناللهحفظهوبذلك

إيرادمافىولايخفى،الجدوالىالجليلالىنشامنذمنصرفا

السالف،التصويرفىعمافرقيمنالثانيةالصورةعلىالقضة

لايميلالنفسعظيمطقولتهمنذ-السلام-عليهفالرسول

صبىوهويراهعبدالمطلبجدهكانولقد،والوقارالجدالىالأ

يجرؤفلا،الكعبةبجوارلهيفرشالذىالبساطعلىيجلس

الصغير،الصبىذلكإلاقريشكبيرمنيقتربأنعلأحد

يانس)إنه:الإعجابمنكثيرفىعنهيقولعبدالمطلبفكان

حالهوصففى-وسلمعليهالله-صلىقالولقدملكا(

بطبعهيميللاكانأنهأىمنى(ذذولاذبمنالست:العامة

نفسهلهتسولأنعن)إذن(الرسولمقامتنزهفلقداللهوالى

لنفالكلالبرمزوتد.3591شةابريلالمتازالعمدلثاثةالةالرطلةجملة(1)

.01ف.مالحروتفي
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فىالشبابعبثفيهاويعبثلهوهامنليصيبمكةالىالهبوط

صباهفىالرسولأبعدمافجورمنبمكةكانوكم،الليلنجنح

عبثبينالفرقأبعدوما،منهب!ثىءنفسهتحدثهأنعن

.(الفتيانبهيسمرالذىءالبرىالسمروبين،ولهوهالشباب

التىالنفسيةالتحليلاتبعضعلىالحذرتحفظناتركنافإذا

فإنناالسياسيةأوالاجتماعيةتحليلاتهإلىالكبيرالمؤلفسجلها

دقيقعمقمنالكاتب"يبديهبماالمطلقالإعجابسوىنرىلا

تنتظمعامةفلسفةعلىوالغوص،للأحداثالصحيحفهمهفى

.استوعبوقد،فيهلانشازطبيعياانتظاماالأمورمجريات

يفسرأخذاستيعاباللإسلاموالخلفيةالتشريعيةالأصولالمؤلف

،الأولطورهافىالإسلاميةالدعوةمواقفمنموقفكلبه

السديد،النظرموضعيخطىءلاالبصيرالاستيعاببهذاوهو

الفكريةالنظراتبشتىحافلةالكتابفصولتتابعتوقد

يبدامنطقياتسلسلاالأحداثتتسلسلبحيثالصاثبة

غيىالأحداثهذهكانتولئن،بالنتائجوينتهىبالمقدمات

وفى،الجديدهوالمنطقىتفسيرهافإنالقارىءعلىجديدة

،القسماتواضحوجهعلىصورتهاتكملالتفسيرهذانطاق

واختلاج،الدمنبضاتخلفهمنلترىحتىالملامحساطع

والمسيحيةاليهوديةدراسة.فىالمؤلفتعمقوقد،الأسارير

هذاوظهر،الإسلامبهجاءبماالمقارنةمجالفىعنهماليتحدث

الكتابمواضعمنموضعمنأكزفىالمقارنالحديث
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صلى-الرسولمعاهدةعلىالكاتببهعلقبمالذلكونستشهد

دعاحينبيثربعهدهأولفىبالمدينةلليهود-وسلمعليهالله

وصداقةالاعتقاد،حريةالى-وسلمعليهالله-صلى

دينهنشرمنالعاجلالسريعتمكينهإلىمتطلعا،الارتباط

اللهكلمةيبلغونقبلهمنالأنبياءوكان،تحميهدولةوإقامة

نشرعلىيعملواأنال!اسةمنبعدهملمنويتركونفحسب

بزمنرحيلهمبعدالأعوامبمرورلهمتتاحالتىبالمقدرةدعوتهم

ثمارجنىالذىهو-وسلمعليهالله-صلىومحمد!طويل

وتنهىبالمعروفتأمرمرهوبةقوةالمسلمينمنجعلحينالنصر

فوقف،الظافرةرايتهتحتالأعداءعلىوتنتصر،المنكرعن

يسلمهمولمبجهادهوطذهاصلبةأرضعلىبعدهمنخلفاؤه

الخلقىالتفسيرأفا،للأقدامموطىءعنفيهيبحثونفراغإلى

مناتخذحينإيضاحهالكاتبأحسنفقدالإسلاملشمائل

الشمائللهذهالأعلىالمثل-وسلمعليهالله-صلىاللهرسول

الأولالعهدعنعشرالحادىالفصلفىفتحدثالكريمة

الإخاءكانوإذا،مهاجرينإليهاقدمواإذبيزبللمسلمين

عليهاللهصلى-اللهرسولأزصتىفقدالعهدهذاطابعالمتماسك

وهويظهرانوأبى،والرحمةوالبرالحبعلىقواعده-وسلم

وأخذالملكاوال!لطانعلىمايدلفىالاسلاميةالدعوةقائد

بنعي!مىالنصارىأطرتكاتطروقلاي!:لأصحابهيقول

هذهبامثالالكاتبيجودوهكذا"ورسولهعبداللهاناإنمامريم

ذكرهماأنوالعجيب!وضيئةنيرةصفحاتفىالفريدةالروائع
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اللائقومكانهالمطردسياقهفىولكنهمعروفمشتهرالكاتب

الجديد.كالطريفيلوح

والنصارىاليهودمنالكتابأهلقامكيفنعرفونحن

غيرفىالملخةومساءلته-وسلمعليهاللهصلى-الرسولبمجادلة

-صلىالرسولأنونعرف،للدليلأوخضوعللحقإذعان

يحشمانشاءثمالمتعنتبخلجاجهمضاققد-وسلمعليهالله

الكتاباهليا)قل-وجل-عزاللهقولعليهمفتلاالموقف

بهنشركولاالفهإلانعبدالأوبينكمبينناسواءكلمةإلىتعالوا

فقولواتولوافإناللهدونمنأربابابعضابعضنايتخذولاشيئا

ليعقبكلهذلكإلىالكاتبأشاروقد:(مسلمونبأنااشهدوا

234(.صمحمد)حياة:الرائعبقولهعليه

غيىهميستطيعأوالنصارىيستطيعأواليهوديستطيعماذا

بهيشركواولااللهإلايعبدواالأ:الدعوةهذهفىيقولواأن

فاما،اللهدونمنأربابابعضابعضهمولايتخذ،شيئا

كرمتالتىالإنسانيةالنفسفاما،الصادقةالمخلصةالروح

لكن،غيرهدونبهذاتؤمنانإلأتستطيعفلاوالعاطفةبالعقل

هذافيهاالمادئجانبهاالنفسىالجانبإلىالإنسانيةالحياةفى

بهيشترىبثمنسلطاناعلينالغيرنانقبليجعلناالذىالضعف

للكرامةالقتالالغرورهذافيها،وقلوبناوارواحناأنفسنا

فىالمصورالنفسىالجانبهذا،العاقلةالنفسولنوروالعاطفة

حارثةأباجعلالذىهووالرتبالألقابكاذبوفىوالجاهالمال

بماباقتناعهلهرفيقإلىيدلىومعرفةعلما(نجران)نصارىأكز
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يمنعكفما،رفيقهسألهفلما،وسلمعليهاللهصلىمحمديقول

هؤلأءبناصنعمايمنعنى،جوابهكان؟هذاتعلموأنتمنه

فلو،خلافهإلأأبواوقدوأكرموناومولوناشزفونا،القوم

ماترى.كلمنانزعوافعلت

منكثيرإلى-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولتعرضوقد

هذهعنيقرأألطالمسلمالقارىءيضايقماواشق!الألممواقف

فهو-وسلمعليهالله-صلىالكريمنبئهأصابتالتىالآلام

عنيفصحمجيداكاتبارأىفإذا،متبزفاضائقاخيالهفىيتمثلها

محب،مسلمكليحملهماالمشاعرمنحملوقدالألامهذه

الإفصاحقوةفى(هيكل)الدكتورمنزلةالكاتبلهذاوكان

يكادلاعميقاأثراالنفوسفىيتركيخطهمافإنالتصويروبراعة

ضروباعنفالأنبياءأطهرلاقىلقد!الزمنمرورعلىيزول

الحربيةالمآزقأحرجفىووقف،الإيذاءألوانوأشدالغدر

،الشاقسبيلهفىمنهمالائديعاقالنفسيةالمضايقوأشبئ

ويسبرابعادهايرصدالأليمةمواقفهفىمعهالكبيرالكاتبوكان

إلىاضطرارااضطروألمآحرارةنفسهاشتعلتفإذا،أعماقها

مسلمقارىءوكل،تصويرمنيباعفيمامشاعرهعنالتنفيس

منفيتخذالحياةنكباتمنيعترضهفيمابرسويهالقدوةيريد

أعروهو-أنهإذ،الجميلالصبرمنمسعفامددآالشريفةآلامه

قنيكابدأفلا!تباريحمنماكابدكابدقد-اللهعلىالخبق

الشافىالعزاءبرديجدالاثم،اشجانمنكابدمابعضدونه

المصلحينضريبةالحزنأنيعلمحينقلبهعلىبالندىينزل

911
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إلىاستمع!البعيدالشاسعخطوهمفىالأنبياءوطريقالأباة

بعضواصفآ)1(-روحهالفه-نضر(هيكل)الدكتورقالهما

عامفىوخديجةطالبابىوفاةعقبالداميةالشجونهذه

الشديد.الحزن

هذينفقدأنبعد-وسلمعليهالله-صلىمحمدلبث"ما

ذلكأيسرمنوكان،إيذائهفىتزيدقريشارأىأنالنصيرين

ترابا،رأسهعلىفرمىقريشسفهاءمنسفيهاعترضهأن

فقامت،راسهعلىوالتراب،بيتهإلىدخل؟صنعماأفتدرى

تبكى،وهىالترابعنهتغسلوجعلت،ابنتهفاطمةإليه

انمنهوأوجع،ابنائنابكاءنسمعأنمنلنفوسناأوجعوليص

حممقطرةالبنتمآقىمنيستلالمدمعةفكلبناتناببهاءنسمع

شدةمنلنكادحتىانزعاجا،فينقبضقلبناعلىتهوى

أناتوالكبدالحشافىتثيرحزنأئةوكل،ألمانصيحالانزعاج

وقعهامنبالدمعتهمىوتكادحلوقنالهاتختنق،أقساهاما

ببناته،أبابر-وسلمعليهاللهصلى-محمدكانوقد،قلوبنا

منفقدتالتىالبنتهذهلبكاءصنعتراهفماذاعليهنواحناه

يزدهلم،اباهااصابمااجلمنهىولبكائها،أمهاقريب

لابنتهقال،إياهبنصرهوإيمانااللهالىبقلبهتوجهاالأذلك

،(أباكمانعاللهفإنبنئةياتبكىلا":بالدمعضهمىوعينها

182صعمدحياة)1(
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ماتسحتىأكرههشيئاقريشمنىنالتماوالله":يرذدكانئم

."طالبأبو

خىتصويرالكبيرللمؤلفالوحى(منزل)فىكتابوفى

وسلم-عليهاللهصلى-الرسولنفسفىالصادقالحزنلمشاعر

بلغبماالكاتباستطاعوقد،(أحد)يومحمزةعضهفقدعلى

ولسنا!القلوبأق!ىمنالدمعيستقطرأنالتصويرصدقمن

الكثيركانوإن(الوحىمنزل)فىكتابعنالحديثبصددهنا

السفريينفكلا(محمدحياة)لفصولمتمماالرائعةفصولهمن

الأوجعاليةسماءفىويتكون،واحدغماممنينهلالرائعين

حياة)كتابمنآخرنموذجاالقارىءأرادفإذا!الضياءساطعة

موتعنكتبهمماالنفسىالتأثيربابفىأروعشىءفلا(محمد

منبهوماقذم،وسلمعليهاللهصلىمحمدبنإبراهيم

قال)1(.حينوتأثيرهالموقفرهبفىتزيدملابسات

فىلغايةبإبراهيموسلمعليهاللهصلىمحمدتعلقيكنالم

-عليهكانفقد،يخلفهأوبمنبرسالتهاتصاللهانفسه

ولافيمنولدهفىلايفكرورسالتهبالفهإيمانهفى-السلام

هىإنماأنورثلاالأنبياءمعاشرأنحن:يقولكانبل،يرثه

التىالإنسانيةوالعاطفة،معانيهاأسمىفىالإنسانيةالعاطفة

لمما-وسلمعليهالله-صلىمحمدنفسفىالسفومنبلغت

العربجعلتالتىالإنسانيةالعاطفة،غيرهأحدنفسفىتبلغه

447!عمدحياة)1(
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هذه،الخلودصورمنصورةالذكرانمنيخلفهفيمنيرى

يخلع-وسلمعليهالله-صلىمحمداجعلتالتىهىالعاطفة

عطفلابماالعطفمنويرمقه،الحبهذاكلإبراهيمعلى

فقدأنه،نفسهفىوقوةرقةالعاطفةهذهزادولقد،بعده

امفماحجرفىطفلينيزالانماوهما؟والطاهرالقاسم:ولديه

نابعدأخرىبعدواحدةخديجةبعدبناتهفقدوانه،خديجة

فاطمة!غيرمنهنلهتبقفلم،وأمهاتازواجاوصرنكبرن

تحتبيدهفدفنهمحولهمنتساقطواالذينوالبناتالأبناءهؤلاء

إبراهيمبمولداندملتقرحةنفسهفىتركواالثرىصفائح

الأملبهذايمتلىءأنلهحلأوكان،وأملارجاءمكانهاوتركت

.واستبشارآغبطة

ذكرنا،التىالأشهرتلكإلاليطوليكنلمالأملهذالكن

فئقل،حياتهعلىمنهخيفمرضابعدهاإبراهيممرضفقد

ماريةحولهمنوقامت،إبراهيماممشربةبجوارنخلإلى

فىكانفلما،المرضبالطفليطلولم،تمرضانهسيرينوأختها

عوفبنعبدالرحمنبيدأخذبأمرهالنبىوأخبرالاحتضار

التىالعاليةبجوارالنخلإلىاتياحتى،ألمهلشدةعليهيعتمد

يجودأمهحجرفىإبراهيمفوجد،مكانهااليومالمشربةتقوم

ويده،يجفوقلبهحجرهفىفوضعهفاخذه،بنفسه

الألمصورةوبدت،فؤادهعليهالحزنملكوقد،تضطرب

إبراهيميا)إنا:وقالحجرهفىوضعه،وجهقسمماتعل

)والطفل(،عيناهوذرفتوجمثمشيئا(اللهمنعنكنغنىلا
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،تصيحانواختهاوامه،بنفسهيجود-وسلمخليهالله-صلى

بهحراكلاجثماناإبراهيماستوىفلما!اللهرسولينهاهمافلا

نفسلهتفتحتالذىالأملذلكبموتهوانطفا،فيهحياةولا

وهوتهتاناوسلمعليهاللهصلىمحمدعينازادت،زمناالنبئ

وأن،صدقووعد،حقأمرأنهلولاإبراهيم)يا:يقول

وجمأنوبعدهذامنباشدعليكلحزنابأولناسيلحقآخرنا

ئرضىماإلانقولولا،القلبويحزنالعينتدبم:قالهنيهة

.لمحزونون(عليكإبراهيمياوإنا،الرث

ليتنى،أنقلماروعةعلىالاستشهادفىأسترسلأتراق

منقولةالصفحاتأوالىانلايحتملالمقإموان،استطيع

.اليراعفلأكبح!مطرذة

جنانه،بهاوامتلأ،بقلبهالسيرةأحداثالمؤلفعاشلقد

يكدلم،الرائعمؤلفهفكتب،المنعثبىعبيرهارئتاهواستنشقت

المادحوناطرىوقد!شيئاالأحداثهذهمنتعورفممايغادر

نهايتهفىالإطراءهذاتضمنفقد،فيهمبالغةلاإطراءصنيعه

هؤلاءقالهئماجانباكشفنالوأمناءونكونالمهمةالمآخذبعض

.نزاعدونالباحثينكبارمنوهم،الناقدون

)1(الكتابعلىطيبثناءبعدعلىكردمحمدالأستاذقال-ا

ماملخصهة

.م3591صنةيوليوأول401العدد-الثاثة-الشة،االر!الةمجلة)1(
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الرشولأندعوىفىالمؤرخينبعض)هيكل(تابعوقد

الثانيةرحلتهفىاتصلثم،ئصرىفىالراهبببحيرااجتمع

منهم،وسمعرهباضهمإلىوتحدثالنصارىببعضالشامالى

وسلم-عليهالله-صلىالرسولاجتماعفىالرواياتوهذه

صحيح،تاريخىاصلإلىتستندلا.)ونسطور((ببحيرا)

:فقالالثكبصيغةوالنهايةالبدايةفىكثيرابنأوردهاولذلك

اختلفوقد،السريانكتبفىذكر(لبحيراايردولم"زعموا!

ومن(تيماء)يهودمنحبراكانانه:قائلفمن.فيهالناس

سيرة)وفى،سرجيسواسمهعبدالقيسمنكانانه:قائل

النصرانية.علمإليهكانأنه(هشامابن

طالبأباوال!يرإنالتاريخعيونفى.الجوزىابنويقول

منحبرفرآه.(تيماء).نزلالشامقبلتاجرابالرسولارتحللما

منك؟الغلامهذاقنفقال،الراهببحيراإنهيقالاليهود

نعم،:قال؟أنتعليهأشفيق؟قال،اخىابنصهوقال

ابنويقول،اليهودليقتلنهالشامبهقدمتلئنفوالفه:قال

ذهبوقد،نصراقإنهالقصةسياقمنظهرالذىإن:كئير

.يهودىحبراتهالىالزهرى

الأقوالي:هذهاستعراضقبعدعلىكردالأستاذيقول

نصرانيااميهودياأكانالراهبدينفىالرواياتوتناقض

أوفى(تيماء)فىكانهل؟الاجتماجمحلفىالرواياتوتناقض

،الرسولواجتماعالثانيةالرحلةفىوتناقضهم()ئمرى

أمربهيتعلقلاوذلك،أمرهافىالشكيوقعمما.(بنسطور)
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يأخذأنالمتعذرمنانهكما،الرسولنبوةإثباتفىكبير

الثانيةاوالتاسعةسنفىسبيلعابروهوالرهبانعنالرسول

دينهم.عنشيئاعشرة

إلىمعهنميلإننا:علىكردالأستاذكلامعلىتعقيبا-ونقول

اعداءمننجدحينوبخاصة،الرواياتهذهفىالشك

قد-وسلمعليهاللهصلى-الفهرسولانيرىقنالإسلام

وهو،هذهالعابرةرحلتهفىالرهبانمنالسماءحقائقتعفم

/!إ!لتحقيقلايثبتقول

:(الأزهربمجلة)وجدىفريدمحمدالعلأمةالأستاذقال-2

حيالنفسهرأىمحمد()حياةالكتابالقارىءتصفحإذا

باهراتجلياهيكلالدكتورألمعيةفيهاتتجلىمستفيضةبحوث

التاريخهذاأدوارفىأثرهايقتفىانبيانهابسحروتضطره

الإيمانأملاهاصفحاتعلىبهفتمر،بالعظائمالحافل

إذانبالغلامما.البعيدوالغوص،الثاقبوالفهم،الراسخ

البيانفىالعصر.هذاحسناتمنالصفحاتهذهإن:قلنا

التىالطرائفمنبأنهاحكمناإذانشتطولا،العميقوالبحث

الخلود.لهاكتب

أنناالاطراءهذامؤدىوليس:وجدىالأستاذقالثم

كتابه،مقدمةفىبسطهاالتىالآراءكلعلىالمؤلفنوافق

تقريرهاو،والمسيحيينالمسلمينبينالخصومةأسبابكتعليله

المذاهبفىيتلمسونهاهبوا.الروحانيةفقدوالماالأوربيينبان
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عنالكتابصلبفىجاءمماكثيرعلىنوافقهلاكما،الهندية

:جمهوريةأشبهكانتإنها:قريشعنكقولهالاجتماعيةالحياة

العظمةإن.بقولهالشبهاتبعضدحضفىوكاعتداده،حرة

العلمإلىتمتلاوالأحكامالآراءهذهفإنلقانونتخضعلا

منلاتنقصالهناتهذهأنبيد،اشبهبالخطابياتوهىبصلة

فىكتابامثالهامنيخلوانهنعرفولاالممتعالكتابهذاقيمة

بغير(هيكل)للدكتورالثناءنكيلأنتمنعنالاوهى،الأرض

.حساب

بعد،(الرسالةبمجلة)أبوحديدفريدمحمدالأستاذقال3-

معأنناغيى.القوىبأثرهوإشادةالكتابعنطيبةمقدمة

لايسعناوطريقتهونقده،وأسلويهبالكتابالكبيرإعجابنا

حواشيه،منفهىصميمهفىتكنإلأاشياءمنهننكرانإلا

اعداءمنالسوءقالقنبقولأولاعنايتهبذلكنعنى

الضلالأهلمنالأفاكينأقوالبعضاوردفقد،الإسلام

فىذكرهيكنلمحينعلىسماعهالأذنيجرحمما،والتضليل

علينايجديهشىءفاى،الحجةعرضولافىالموضوعصميم

اهلبعضالسنةعلىوردالكريمللرسولشنيعسبابذكر

أيامفىذلكامثالمنكثيرشىءقيلوقد؟والحقدالزيغ

فإن،فعلواوحسنا،إيرادهعنالسيرأهلفتعففالجاهلية

كانوما،وفحشهلسبابهلا،خصمهلحجةيتعرضانماالمؤمن

.الأنجاسهؤلاءقلوبمننرمابعضالناسئسمعأنأغنانا
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عناغابغيرهامآخذمع،للكتابؤجهتمآخذهذه

منالكتابأحدثإذ،والمجلأتالصحفشتىفىمصدرها

هذاينهجآخركتابيحدثهأنقلماصدورهإئانالرنانالدؤى

الانفعالية،الاستثارةإلىتعرضدونالرائعالعلمىالنهج

لماالدؤىمؤلفاتهمتحدثانيوذونالناسبعضإذعهدنا

الفهعلىهؤلاءأهونوما،حقمنلماتضورلاباطلصنتحمل

وقعتماكلالمؤلفيقراأنوطبيعى!النقادمنالمفكرينوعلى

المقدمةوفى،عنهاالإجابةإلىيسارعوأنالردودمنعينهعليه

عماجاذحديث،بعدهاوماللكتابالثانيةالطبعةمنالثانية

نوجزأنيهمناولا،انتقادمن(محمدحياة)كتابإلىؤجه

صغيرةجزئيةكللأن،بالجزئياتيتعلقنقدمنإليهماؤجه

ناصعمنإليهيطمئنماإلىذاهباتحقيقهاعليقدرقنتعدملا

التاليفدعائممنوطيدباساسيتصلالذىالنقدافا،الدليل

ومن،الملاحظةموضعيكونأنمايجبفهو،العلمى

تماممختلفتيننظروجهتىإلىتعرضالمؤلفأنالعجيب

منالقدماءطريقةعنبعدهعليهينعىمنوجهة،الاختلاف

التاريخمنهجأنيرىحيث.الأحداثتدؤينفىالمؤلفين

أما،يحتذىأنيجبالذىهوالأولينصحففىالعرب

المستشرقينمذاهبانتهاجإلىيذهبونفاصحابهاالثانيةالوجهة

إذهم!التاريخيةالنتاثجمنإليهاطمانوامالدىوالوقوف

هذهتدذوهكذا!الحديثالعلمىالبحثباساليبأدرى

الناسرضاأنعلى،التباعدطرفىاقمىإلىالممتدةالنظرات
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حلمهاتسعحينالصدرفسيحالمؤلفوكان،لاتدركغاية

الوجهتينكلتافىرأيهيوضحفأخذ.الصريحالتعارضلهذا

فهو،المتفلسفوتسامح،العالمهدوءمنعنهعرفبمامت!ما

لأنهالتاريخىبحثهفىالقدماءمنهجينهجلمأنهصراحةيعترف

فىالوسائلأجدىويراهاالحديثةالعلميةالطريقةعلى)1(يجرى

دونالمختلفةبالرواياتتمتلىءإلقديمةالكتبلأن،التاليف

بهيقبلدقيقامقياسايتخذأنللباحثولابد،ترجيح

فقدتوقد،القبولعنبعيدايراهمابهويرفضإليهيطمئنعا

مكتفيةالأنباءفاسدنقلتحينالمنطقيةدقتهاالكتبهذهأكز

المنازعاتكانتوقد،المتنتصحيحفىإجهاددونبالسند

الرواياتبعضلقبولسبباالتاريخىالتدوينأثناءالسياسية

استرضاءفىطمعاالصحةإلىاقربهىمماغيرهاوتركالباطلة

دونيحولونحينالمطمئنةللدعةإيثارآأو،الأموريتولونمن

ذلكعلىالأمثلةوأقرب،المغرضينوانتقاد،المتربصينتربص

،المامونأيامعاشواقد.والمدائنىهشاموابنالواقدىأن

أنلغيرهمولالهموماكان،سيطرتهظلفىصحفهموكتبوا

يلتزموالملذلك،بهميحلماقدمانحافةأراءهالخليفةينازعوا

بعضهذ"ا،عاقبتهايتخوفونكماحدودهايعرفونالتىالدقة

ذوىعلىالمؤلفأخذهماأفا،الأقدمينعنمايقال

لهملاحيلةتعصبإلىيرجعفبعضه،الباحثينمنالاستشراق

بحدها.وما47ص،عمدجاة5)1(
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منوالمنصفون!إنصافدونالمعاديةأهواءهميتابعونفيه

يلمواأناليهمبالنسبةاليسيرمنليس-قلتهم-علىهؤلاء

ن(عليهمفعسير،المضبوطوجههعلىالإسلامىبالتراث

ثم،بعلومهاأحاطواوإن،العربيةاللغةأصاربكليحيطوا

تأثراالأوربيةبالنصرانيةمتاثرون.الأغلبالأعمفىإخهم

يستطيعولن،مطمثنغيرقلقفىالإسلامالىينظرونيجعلهم

فيلجأ.والمكانيةالزمانيةبيثتهحكممنيتحررأنمخهمأحد

معتمشياالواضحالحقعنغريبهوماإضافةإلىشعوريالا

منعلىجسيماالعبءكانلذلك،يراعهعلىالمسيطرةعاطفته

.!المسلمينكتابمناخطائهمتصحيحيريد

أخذقد-سلفكما-حديدأبوفريدمحمدالأستاذكانوإذا

لهؤلاء،المنحرفةالشتاثمبعضذكره(هيكل)الدكتورعلى

الدكتورودافع،الوجهةهذهالنقادمنكثيرشاركهفقد

المطاعنصديوجبالعلمىالمنهجبأن.رأيهعن(هيكل)

يذكرنفسهالكريمالقرآنوبأن،عليهاالردليتيسرقبحتمهما

وسلم-عليهالله-صلىالنبىعنالمشركونيقولهماكان

أدبأقومالكريمالقرآنوأدب،البالغةبالحجةويدفعه

والجنونبالسحرالفهلرسولقريشإتهاميذكرفهو،وأسماه

:ولقول

تجثرالماتإتضالقيفةأتهرتقولوئتغقمؤتقذ)

912
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عربثلمحمانوهداآغكئلت!!يقعاوتلذىآ

(1)ثه!مبينيرء

بأمانة،ذكرتإذاإلاعلميالاتدفعالحجةإنثم

كانإذاإلأالغايةهذهالكاتببهايبلغولا،ودقةبأمانةودؤنت

الحرصهذاغيرباعتباريتقيدولا،الحقعلىحرصهفىنزيها

متىمصدرهكانأئأبالحقالاعزاففىيترددلاكما،النزيه

المنير.سبيلهلهاتضح

محمد()حياةعنالحديثمجالفى.بهنكتفىمايعضهذا

هنانجتزىءولكنناالممتدللقولسعةتقدممابعدالمقاموفى

.!باليسير

301)1(انحل
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حسينوطهالسيرةأحداث

الكتابةفىمتعدذةمجالاتذو(السيرةهامش)علمؤلف

المنهجيصطنعمؤرخوهو،شهيراذبئناقدفهو،الأدبية

قاصوهو،يراهرأىعنينافحسيالمىكاتبوهو،العلمى

والذين،الاجتماعيةوالبيئةالنفسيةالأحاسيسيصؤرلبق

التاريخئةالقضةيكتبحينافهيرونالناقدينمنعنهيتحدثون

أبرععنويصدر،مواقفهاحسنفىيكون.الذاتيةالقصةأو

يحسن.اناللبقالمحدثشأنومنلبقمحدثلأنه،ملكاته

وانسجامهاتلوينهاوفىتسلسلهافىيبرعواناحاديثهتقديم

الذاتية.الترجمةأوالتاريخيةالقصةيكتبحينهووهكذا

إنسجامفىالبراعةهذهعلىحريصامحدثانفسهيتصور

تسلسلفى.تأثيراوأوقعه،نواحيهاعذبواختيار،الحديث

الكبيرالأستاذفطنوقد،المزيدإلى.قارئهأوسامعهيدعومطرد

التصويرفىحسينطهالدكتورتفوقالىالعقادمحمودعباس

)إن:فقالالأدبئةالمجالاتمنغيرهفى،عنهالقصمى

بعدتاقالأدبئةالعصورتارتفى-حسينطهالدكتور-قدرته

بينالحدودإقامةيحسنفهو،القضةاوكتابةالقصةفىقدرته

إلىاقربولكنه،عافةبميزةعصركلتمييزويحسن،العصور

بعدالناقدحسينطهوياق،الفئانحدودإلىمنهالعالمحدود

المدارلأن.القضةصاحبحسينطهوبعدالمؤرخحسينطه
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وليس،الشعريةوالبلاغةالشعرمقاييسعلىكلهالنقدفى

.)1(نصيببأوفىالمقاييسهذهفىحسينطهالدكتورنصيب

ثانياالأدبىالتاريخوفىأولاالقضةفىطهتفوقيرىفالعقاد

سيدالأستاذولكن،ذلكفىغيىهيخالفهوقد،ثالثاالنقدوفى

)علىكتابعنيتحدثحينمنحاهينحو-افه-رحمهقطب

علىنطلقأن)ونستطغحديثهمقدمةفىفيقول(السيرةهامش

التصويرىالأسلوبمدرسةإسمحسينطهالدكتورمدرسة

فيهاأبواته،متتابعةلوحاتيرسمحالاتهخيرفىفالدكتور

،وللمعاقوللحوادثللمناظرلوحات،والحملالكلمات

وتلك،السواءعلىالذهنيةوالالتفاتات،النفسيةوللخطرات

أدبية.شخصيةكصاحبالكبرىميزته

طهمدرسةفىالتصويرهذانوععنشيئانعرفانوبقى

الحسى،التصويرفهو،طبيعتهفىأصحأوبتعبير،حسين

بله-،اوكالح!يةح!يةصورآالخواطرأوالمعاقيردالذى

نأتوشكمرةاولبدأتكمايعيدهافهو-والحوادثالمناظر

ألوانمنلوناالح!يةالصورهذهعلىيخلعوهو،مجسممةتكون

التى،الوئيدةوالحركةاللطيفةالحياةولكنها،والحركةالحياة

الدافقةوالحيويةالنابضةفالسنرعة.رفقفىوتخطر،هينةتدب

.الأياممنيومفىالصورهذهمطالبمنليستا

4391يويخة28)521(الحددالرطلةمجلة)1(
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منإختارهبأنموذجقولهعلىقطبسيدالشهيداستثمهدثم

ودعاءوأديبالأيامكتبإلىالقارىءوأحال،شهرزادأحلام

هامثى)علىكتابمناختارثم،الضائعوالحبالكروان

بنالوليدعنيتحدث-النموذجهذاالثالث-الجزءالسيرة

.(المغيرة

ارتفعتقد،ضخمافخماوكان،رهيبامهيباالشيخكان

جهماوجههوكان،الفضاءفىجسمهوامتد،السماءإلىقامته

ولكنهما،الشىءبعضغائرتانعينانفيهتضطرب،عريضا

متوقدتانوهما،تستقرانتكادانلامتصلةحركةفىذلكعلى

الوجههذاعلىالمشرقالضوءكأنه،شىءمنهماينبعثداثما

فكأنماإليهالنظرأطالتااوشيئالحظتافإذا.الغليظالجهم

،النارمنقويادقيقاشواظاعليهتسلطانأو،بالث!ررتقذفانه

يتعمقالبصيرةنافذالذكاءحادذكئاكلههذافوقالشيخوكان

،لشىءتعمقامنهالناسيحشأندونالأمرعنلهيعرضما

وأطال،وقذرفكرقنجوابلساعتهفيجيبهمالناسيسأله

هذابعدوكان،بهولعجبونمنهفيعجبون،والتقديرالتفكير

وكان،عنهيصدرماكلفىوقوراالحركةثقيلالمشىبطىءكله

ضخمافخماصوتافكان،أمرهمنكقههذايلانمصوته

بعيدغارمنيخرجأنهإليهفيختلال!امعيسمعه،عميقا

مجلونهكانواكما،ويرهبونهعابرنهالناسوكان،القاع

كيفيعرفوالم.ذلكمصلرعنصألتهمفإذا،ويكبرونه

ريملأوش!حرهميبهرهمالرجلهذاكانوإنما،يجيبون
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ذكرفقدالمغيرةبنالوليدذكرفإذا.وإعظاماإكبارانفوسهم

رجالمنعظيمورجلقريشساداتاروعمنسيد

البطحاء)1(.

بعامةطهاسلوبفى.قطبسيدوتلميذهالعقادرأياهذان

وقد،بخاضةمنحاه-اوماينحوالسيرةهامشعلى-فىوأسلوبه

قطبسيدالأستاذأنأرىكنتوإن،يريانغماالإبانةصدقا

السرعةإن:قالوصفهحينطهاسلوبتحئفقد-الله-رحمه

فىالأدبيةالصورهذهمطالبمنليستاالدافقةوالحيويةالنابضة

(الأيام)وكتاب(السيرةهامش)عللأن،الأياممنيوم

عنلاتخرجالتىالدافقةالحيويةمن.بكثيريحفلانبالذات

الموقفيتطلبحينالسريعبالنبضيحفلانكما،طهطبيعة

وبطئه.هدوئهإلىالموقفاحتاجفإذا،النبضهذاالأدبى

الناقدينرأىمنبهمهدتبماولعلى،فيهلاحيلةمافهذا

القارىءأدذ،الأدبيةالمؤلفميزةفىوقطب،العقادالكبيرين

انتاجمن"الحقوالوعد"،السيرةهامشيىعلىأمكانةعلى

وقد،نزاعدونانتاجهمنالفمةفىحقافهما،الذائعالأذيب

اثنىفإذا،طهالدكتورعلىالثناءفىالبالغبشخهالعقادغرف

هوحقبل،الثناءهذافىإذناتهامفلاالتصويرىقصصهعل

قامحادلتنافس،إيجازهفىالعقاديجتهدنطاقفىيجىءموجز

ولكنه،والمجلاتالصحففىهادثائرىوكان،الرجلينبين

4391تليبم.27)547(العدالر!ةجملة(1)
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والأحاديثالخاصةالمجالسفىالعنفطابعيتخذكان

إذاحتى.لخطرهاجتنابا.العقاد.طههادنوطالما،العابرة

فعنف.خاليآالمجالوحدقبلهرحل

كتب:ثلاثة(النبويةالسيرة)فىحسينطهالدكتوركتب

الوعد)وثانيهاأجزاءئلاثةفى(السيرةهإمش)علىاولها

اتسعحيث.(الإسلاممرآة)فىوثالثهاواحدجزءفى(الحق

وسلم-عليهاللهصلى-محمدعنالحديثإلىمنهفسيحجانب

(السيرةهامش)علىمنالأولالجنرءفصولأكثرظهروقد

اكزظهروكذلك*،يجمعأنقبلالأدببةالصحففىمتفرقا

،(والثقافة)(الرسالة)مجلتئفىمتفرقاالثالثالجزءفصول

دلالتهولذلك،الخاصحئزهفىكاملاظهرفقدالثاقالجزءأما

فيمحذدةمرسومةخطةالمؤلف.لدىتكنلمحيث،الواضحة

موضوعايدرسكان،-بلمعينمنحىعلىفصولهتتابع

باسلوبهليضوره،النبويةالسيرةموضوعاتمنمستقلا

آخرموضوعمنهالانتهاءبعدلهيعنثميشاء.،كماالقصمى

هامش)علىشماهحينفعلاكتابهالمؤلفظلموقد،فيمليه

عنوانلأن(السيرةآفاق)فىيسميهأنالأولىوكان(السيرة

المؤلفأنبدءذىبادىءالقارىءيشعر(السيرةهامش)عل

فىوليستالهامشنعلىهى،بعيدةإلاأطرافالايمسق

عنهايتحدثاناعتادالتىالفصوليتغدلمانهمع،الصميم

حسينطهالدكتوركتابإن:أقولبل!النبوئالتاريخكاتبو

يخرجلمالثاقالفصلأبوابأكزوفىوالثالثالأولجزئيهفى
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،هشامابناختصرهاالتىسيرتهفىاسحاقابنبهاقعما

وإغراءالتحكيموعنعبداللهوفداءزمزمحفرعنفالحديث

بالمدينة،موتهثمالتجارةفىعبداللهورحلةالخثعميةفاطمة

-والسلامالصلاةعليه-اللهرسوليتموعنالفيلحادثوعن

حليمةومرضعتهأيمنأمحاضنتهوعتيإياهوعفهجدهوكفالة

يشعرواأندونالسيرةكاتبوذكرهمماوغيرهذلككل،السعدية

يبدأونأنهماعتقادهمفىبل!الهامشعلىيتحدثونأضهم

الجزءعنهذا!هامشهمنلاداخلهومنصميمهفىالحديث

الكاتبعلىأخذنافإذا.والثالثالثاقالجزءانأئاالأول

والفكريةالسياسيةالحالاتتصويرفىالواسعاستطرادهالكبير

،والغربالشرقفىالنبوىالعصرقبللماوالدينيةوالاجتماعية

تصويرعلىتامةدلالةدذوإن.المقصوديلتهمكاداستطرادا

علىأخذناإذا،وانحرافاتهوتناقضاتهبأفكارهالإنساقالعالم

ذلكعدامانجدفإننا،الحافلالاستطرادهذاالكبيرالكاتب

ورقةعنالحديثنجد،الصميمصميمفىالنبويةالسيرةمن

ونزولعنهما-الله-رضىخويلدبنتوخديجةنوفلبن

وعن،عمروبنوزيد،لهبوأبى،الغنمورعى،الوحى

شيبة،لأخيهربيعهبنوعتبةجهلوأبى،المغيرةبنالوليد

أبىبنوجعفرعبدالمطلببنحمزةعنثم،الحارثبنوافئضر

نجلوإبراهيمحارثةبنوزيد،عميربنومصعب،طالب

بنتوهند،وعذاسووحثى-والسلامالصلاة-عليهالنيى

المطهرةالسيرةمنكلهذلكوهل!هؤلاءنحووماينحو،عت!بة
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نأيريدالدكتورإن:قائليقولوقد؟الصميمصميمفىالأ

علىحديثهيعتبرلذلك!ولايحققيقمقأنهقارئهيشعر

واقعى،النسبةصادقالقصصهذانرىولكننا!الهامش

فىالنبويةالكتبمننقرأفيماتفصيلاتهأكثرونعرف،المنطق

أعفىلوحسينطهالدكتورأناجزموأكاد!والحديثالقديم

لجعل.الأؤلالجزءمفتتحفىكتبهاالتىالمقدمةمنقارئه

قدالمقدمةهذهلأن!بيانبأجلىنفسهعنينطقالكتاب

بينوالردالأخذمجالوفتحت،داعغيرفىالكتابأضعفت

السكوتيحسنكانلمافيهاإذتعرض،ومعارضيهالمؤلف

تكتبلمصحف)هذه:بقولهبدأهاأنهوحسبك!عنه

إلىأقصدولمالعلمإلىبهاأردلملأقللمؤرخينولا،للعلماء

.للسيرةقراءقأثناءلىجمرضتصورةهىوإنما،التاريخ

شيئانشرهافىأنرأيتولعلى،بأسآبنشرهاأرلممسرعافأثبتها

قدالقديمالأدبمنأطرافاالناسعلىتردفهى،الخيرمن

..عليهموامتنعتمنهمأفلتت

الأدبأنإلىفيذهبذلكمثلفىالدكتوريفيضثم

الأدبإنما،مستقرآ،ثابتآهوكماليبقىينشألمالقديم

مائرضىإليكيقدملأنهتقرؤهحينيلذكالذىهوالخصب

لمماويلهمك،فيهماليسإليكيوحىلأنهوشعوركعقلك

عنالحديثإلىالدكتوروبطرق،النصوصعليهتشتمل

كلفىوالإعجاباللذةلتثيرتقرأأنهافذكر-اليونانيةالإلياذة

ومازالتألهمتفقد.خلودهاصئروهذا،قطركلوفىوقت
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منالناسأنشأمااروعإليهموتوحىوالشعراءالكئابتلهم

علىقدرة:-الدكتوريقولكما-العربىأدبناوفى،البيانآيات

وابطالالجاهليينالعربكأحاديثالإلهامعلىوقدرةالوحى

.مانصه)1(الدكتورقالانإلى..الشعبىالقصص

ذكرإحياءومنالقديمالأدبإحياءمنالنحوهذاإلى)

ولست،الكتابهذافصولأمليتحينقصدت،العرب

لمفإقالكتابهذاولاعننفسىعنالقراءاخدعأنأريد

تأليفهولاتعمدتتقدلرا،ولاقدرته،تفكيرافيهأفكر

دفعآ،ذلكإلىدفعتإنما،المؤلفونيتعمدكماوتصنيفه

بهافتمتلىءالسيربر،اقرأووجدتنى،إكراهاعليهوأكرهت

هذهأملىأنا،وإذ،لساقبهاوينطلققلبىبهاويفيضنف!ى

.(الفصول

وبينبينهوباعد،الكتاباضعفقدكلهالكلامهذا

عنتحدثحينالتاريخحقائقاعتمدقدالدكتورلأن!حقيقته

فىمؤرخايكنلم)وانفهو-وسلمعليهالله-صلىالرسول

نسقهمغيرنسقعلىالمؤرخونبهيجىءبماجاءقد(كتابه

مماماكتبأكزفىالصادقةالواقعيةالمادةإذأخذ،التاليفى

!واحدةهذه!الرواةتخئلهلائمافعلاكان

بأنيشىالموقفهذافىالإلياذةعنفحديثهالثانيةاما

أبيطالأننعلملأننا!فيهحقيقةلاخيالالمؤلفعليهاعتمدما

.()طصالأولالجزءمقدمة(1)
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قدالإلياذةاستلهمواالذينوأنلاحقيقئونوهميونالإلياذة

هؤلاءاعمالمنكثيرابهينقضونماالحرئةمنلديهموجدوا

علىظهرافيقلبونهاهوميروسلسانعلىجاءتكما،الأبطال

صلىاللهرسولسيرةفىماكاتبيستطيعهلاماوهذااعقب

انحسينطهالدكتورماحرصهذابل،وسلمعليهالة

نفسها:المقدمةفىقالجينيؤكده

فينفسىعلىوسغتأقأيضاالناسيعلمأن)وأحب

الحديثواختراعالأخبارروايةفىالحريةمنومنحتهاالقصص

بشخصوالأخبارإلأحاديثتتصلحينإلأ،بأسابهأجدلمما

ذللثفىلنفمى.أبحلمفإق،الدينانحاءمنأوبنحوالنبى

اصحابمنالمتقدمونإلتزم!ماالتزمتوإنما،سعةولاحرية

فعل.وحسنا(الدينوعلماء،الروايةورجالوالحديثالسيرة

-عليهالرسولحياةعلىتدورالفصولأكثركانتوإذا

أصحابهمنببماواتصلوابهماتصلومن-والسلامالصلاة

لنفسهيستبحولمكانبمافعلاالدكتورالتزمفقد،وخصومه

وقائعفىلاخارجيةهامشيةاستعراضاتفىالأعليهنمقما

المقدمةبهضجتالذىالضجيجهذاففيم!داخليةأصيلة

القديم،الأدبمننمطاالسيرةجعلإنثم،داعدون

وكان،أصلهمنمرفوض.عنترةوأحداثالجاهليةكقصص

معا،الحديثوالأدبالقديمالأدبأنيعلمانالدكتورعلى

وأحداثهاالم!هوةالسيرةوقائعدونجميعاالمسلمينلدى

التهئبمنيستشثرأنعنهايتحدثأنيريدولمن،ال!ثريفة
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اللهرسولعنيتحدثحينالدكتورلدىفعلانجدهماالحنر

أنشاءالتىالمقدمةفىنجدهلاولكننا،وسلمعليهاطهصلى

أذكر!ميدانغيرفىيحاربفكان،داعثونضجةبهامجدث

افهصلى-(محمدحياة)مؤلفهيكلحسينمحمدالدكتورأن

بحثفىحافةمعارضةالمقدحةهنهعارضقد-وسلمعليه

+91سنةديسمبر(الأسبوعيةالسياسة)ملحقفىلرهجاد

وبارشى،مصرفىطالبأطهالدكتورحياةإلىتعرضوقد

بالانتحالأكزهويرمىالجاهلىللأدبيؤرخثائراوجامعيا

أحداثفىالأسطورةإصطناغإلى،داعياثم،والتزييف

تجاوزتإفاضةذلكفى(هيكل)الدكتورأفاضوقد،السيىة

الىانتهىحتى،النفسدخائلمنالأع!أعمقإلىالسطح

)1(-الأدبيةالمعارككتابمنملخصاقوله

ويزلدها،الأدبألوانأخصبهوالأصطورةأدبإن

الى،الماثهأنجمحعالعرفانوالمارىءالكاتبأنخصبا

الكتابأطلقإذاجناحفلاالأسطورةمننوعهى،تعالج

الأساطيرهنهيزيدماخيالهممنفأبدعواالعنانلأففسهمفيها

أكذبه،الأدب"أعذببعضهمقوللونتحولانلاوعن!وبةرقة

افه-صلىالنيىإتخاذفىخالفتهإنالعنرطهأصتميحولذلك

-الأسطورةلأدبمالةوعصره-وسلمعليه

بمولدتتعلقأخبارمن(أ.طهذكرهماإلىالكاتبأشارثم

.؟؟؟صيفىيورللاضلزلعيةأ؟؟4معلرك
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وتناقلهاتلفيقالفقتوزيادات،وسلمعليهاللهصلىالرسول

:فقالتمحيصدونالرواة

أريدإنما،ائيلياتالاصهذهأنأعلممماأكثريعلم(وطه)

منوالقلوبالعقوللافسادإسلاميةلوجيةميثوإنتطيربها

نفوسهمإلىالريبةودفعالمستنيرينولتشكيك،الثمعبسواد

الأساطههـالتىغايةهذهكانتوقد،ونبتهالإسلامشأدففى

صيحةارتفعتأجلهاومن،الأخرىالأديانعنوضعت

هذهمنالعقائدلتطهيرالعصورمختلففىالدينيينالمصلحين

منيكتبفيما(طه)يفصلأنأوذذلكأجلومن..الأوهام

ي!تصلمابين،السيرةهامشعلى)مجرىتجرىفصولمنبعد

بها.ومالايتصلبالعقائد

قالهبمامتأثرا(هيكلحسينمحمد)الدكتورقالهماهذا

الكتابإلىنرجعولكننا،المقذمةفى(حسينطه)الدكتور

التاريخكتبفىالائعالمتعارفغيرفيهنجدفلانفسه

والدكتور،جذابعربىبلسانالمؤلفقضهقدالإسلامى

فىتحدثإذاقارئهيتعبفهولاوضوحاالكاتبيناشد(طه)

كتبإذايتعبهألابهوأحرى،والاجتماعوالأدبالنقدمسائل

الأولالبابتجدوأنت،آصةعذبةبسهولةإلتاريخيةالقصة

،السابقونرواهعمالبابهفىيخرجلابمازمزمحفرعنيتحدث

كطبقات)المراجعبعضالهوامشفىذكرقدالدكتورأنواذكر

ولكن،(وتفسيرهالطبرى)وتاريخوالإصابةسعد(ابن
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المقدمةتصدرتهالذىالاولالجزءفصولبينسهلةموازنة

أنهاعلىتدلكهشاملابن(النبويةالسيرة)منالأولوالجزء

وفىالفداءوفىزمزمحفرفىمرجعه،الأولالدكتورمرجع

)تبع(حروبعنماذكركلوفىالاغراءوفىالتحكيم

موضوعفىكيمون(1عن.ذكرهفيمامرجعهإنهابل!باليمن

ثقافتهمنالدكتوراقتبسهاخياليةإضافاتمعالب!ثير،

ص!(طه)ذكر؟ماالى((هيكل)الدكتوزأشاروقد!اليونانية

.كتبفىمدونة.وكفها،ودلالاتهالنبوىالمولدإرهاجمات

حياةفىسردهاعن(هيكل)الدكتورتحرزوإذا،الأقدمين

وقد،تستبعدلاامة!غههـهيراهافقد،إسنادهالضعفخمد

مناتحديمةالسههـاصحفتضمنتعماالتعبيرالدبهتورأحسن

نفرسم!إليهفتههرائعاعرضافعرضها،الخوارقهذه

إنساتأشرفبميلادالبشاثأحاديثيسمعونحين،المؤفنين

المسلمرتمافر!هالقارىءيتلوأنضيروأى،الوجودفى

مزقهـأسلوبفىمفصلاالتاريخيةالكتبأمهاتفىالسمابقون

تطه!صتكادبالقلوبأقةويتغلغل،شوقاالجوانحلهترفحن

هذه(حس!ت)طهالدكتوريقرأأنفىضنيرأى،طيرانا

يقوتحينووهجوإشراقشفافيةفىينجلهاثمالخوارق

القه:رسولميلادليلةعنمتحدثا

هاشم،بنىنساءمنحضرهاقنإليها)آمنة(دعتهناك)

كابصيهاأنكرنلاكالليالىليلةمعهاوقضينإليهافأسرعن

سقد،أنفسهنحتىأنكرن،شىءبكلفيهاوأعجبن،شىء
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لمماواحسسن،أحديسمعلمماوسمعناحد،يرلممارأين

فقد،وإعجاباوإكباراإنكاراأقلهنآمنةتكنولم،أحديحس

فيملأمنهاينبدثنوراأننائمةغيريقظىوهىترىكانت

تنظروكانت،عينيهاعنالحجبويزيل،حولهامنالأرض

أعناقفترىتنظروكانت،الشاماطراففىئصرىقصورفترى

قنإلىتتحدثلاوكانت،الصحراءأقمىفىتر!ىالإبل

،الظنونبهايظنوان،تقولماينكرنأنمخافةترىبماحولها

نورايراهحتىشىءإلىطرفهاتمدلاصاحباتهامنهذهوكانت

الإشراقاوهومضىءمشرقهووإنما،فيهلاظلمةكفه

السماءنجومفإذاتنظرصاحبتهاالأخرىهذهوكانت،الخالص

،ساحرةباهرةنقيةقويةاشعةإليهاوتمد،الأرضمنتدنو

وتقعتم!هاأنتوشكأنهاالرائيةإلىيخئلحتىوتدنولتدنووإنها

عليها.

قاتمة،مظلمةظلمةترىصاحباتهامنالأخرىهذهوكانت

تسمع،النومكأنهشىءبهاويلم،ناهكةقويةرعدةوتأخذها

فيجيبه؟بهذهبتاينإلى:يسالرهيبامهيباصوتاأثناءه

بهاالمماعنهاينجلىثم،المشرقإلى،رهيبمهيبصوت

رعدةوإذا،قاتمةظلمةفإذافيهكانتمايعاودهاثم،فتفيق

تسمعهىوإذا،النومكانهيغشاهاغاشوإذا،ناهكةقوية

مهيبصوتفيجيبه؟بهذهبتاينالرهيبالمهيبالصوت

فتفيق.فيهماهىعنهاينجلىثم،المغربالىرهيب
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اليلة،هذهدنتكماالأرضمنالسماءتدنلموكذلك

هذهفىالنساءهؤلاءرأىكماالأعاجيبمنالناسيرلموكذلك

إنما،أوكثيراقليلاألماتجدكلههذاعلىآمنةتكنولم،الليلة

بينهاوخلى،غشاءكلعنهاوزفع،حجابكلعنهاكشف

ئسمع،الذىالجمالومن،يرىالذىالجمالمنعالموبين

شهاباكأنصاحباتهاويرىترىثم،بمثلهللناسلاعهد

فإذاترىثم،الأبصاريبهرنوراحولهامنالأرضفملأانبعث

محدقا،للسماءرأسهرافعابيديهيتقيهاالأرضصققدأنها

اليهصاحباتهاتسرعثم،شيئاعندهايلتمسكأنماإليهاببصره

،الحياةتمنححينالأمإليهتحتاجماولهالهليؤدين،واليها

إلىتحتاجلاهىفإذا،الحياةيستقبلحينالابنإليهيحتاجوما

صبى،أجمليتناولنهنوإذاشىءالىيحتاجلاهووإذاشىء

الأرضبأنامتلأتقدقلوبهنوإذا،صبىوأبرعصبىو(روع

.لاكالولدان)1((وليدااستقبلتقد

فىليبعثوإنه،فزاالمسلميهز-قلبكلامهذاإناللهم

الدكتوركانفإذا،نظائرهفىمثيلهالايجدروعةالنفس

عليهاللهصلىالفهرسولعنالكاتبيذكربانيلتزم(هيكل)

،الصارمالمنطقلغيريذعنلاممنالمسلمغيريصدقهماوسلم

نحنولكننا-!يريدالذىالنحوعلىكتابهيكتبأنفله

عب.علىالمثعشالنسيمهذامثلإلىحاجةفى-المسلمين

152ص1بالسيرةهمشعلى)؟(
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المحقق،بلسانليكتب!عبيرمنيحملبمافيثلمهاالأرواح

قارىءولكل،الفنانالأديببلسانالقاصقالأديبوليكتب

يشتهيه!الذىطعامه

المشاهد،منالناظراترأتلماالنابفبىالحنالتصويرهذا

قد"وهوفصل"اليتيمعنوانتحتكتبهفصلفىالدكتوردؤنهقد

وعمقالتصويربراعةمنالكبيرالكاتبفيهرزق

أدقإلىالاستماعوقوة،التناولوحسن،الاستثفاف

اللحموطياتالدمنبضاتبينالمشاعروأرق،الخوالج

كسرلقد!واتقاناإبداعامنهأكثرإلىيوفقكاتباأظنلاما

الحزينالأبخوالجتصويرعلىالرائعالفصلهذاالدكتور

المنتظر،القادموحفيدهعبداللهالراحلولدهنحوعبدالمطلب

بزوجهاالمفجوعةالزوجةوهببنتآمنةعواطفتصويروعلى

كيفمعهاتدرىلاحيرةفىولدهامشرقوالم!هـقبةإمهالدون

الفسيح!مسلكهافىالحياةوبهابهتود

فيهتحدثفصلعقبالكتابمنالفصلهذاجاءوقد

جعلإبداعاتصويرهافىفابدع(الفيلحادثة)عنالمؤلف

فىالفصولأقوىأنهإلىالرسالةفىيشيرمباركزكىالدكتور

ليسإنه:مؤلفهعنقالحيث،(السيرةهامش)علىكتاب

علىوكان،الخاصذوقهناقدولكل،الراهبفصلغيرله

قدالراهبموضوعانفيعلنيحتاطانمباركفيكىالدكتور

،الكتابفىالمتميزوحدههوأنهلا،غيرهمنأكثرأعجبه

هامش)علىفصولمنكثيرفى(طه)الدكتوركتبهماأنإذ
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انذاوها!(مبارك)الدكتوربهأعجبعمايقللا(ملسيرة

مواضعأنعلىاالدليليقدمبمااليتيمموضوععنأتحدث

المؤلفتحدثلقدأجل!النفيسالكتابهذافىمتعدذةالجودة

عبداللهووفاةالفيلحادثبعدوآمنةعبدالمطلبعواطفعن

:فقال

نأيوشكحزيناضحكانفسهفىيضحكالشيخ)كان

تعفمقلبذاكانأنهلولا،جامحةوثورةمهلكايأسأيكون

علىويصبر،للخطوبويذعنللاحداثيطمئنكيف

حينحزيناضحكانفسهفىيضحكالشيخكان،النائبات

الجشةطاغيةرذاللهانوتقديرها،قريشغرورفىيفكر

لهاتكريماالأبابيلالطيرمنأرسلماجيشهوعلىعليهوارسل

قداللهأنيقذركانهوحينغرورهفىيفكروحين،وإيثارا

بالعافيةليماإيثاراالإبلمن.بمائةوفداهمديتهمنابنهانقذ

وأصحابالفيليهزملمكلآكلأ،بالكرامةلهواختصاصا

يعلمهلأمراللهأجراهاآيةهىوإنما،لقريشإكراماالفيل

منعبداللهاللهينقذولم،شيئامنهالناسولايعلم،هو

وإنما،لأبيهإكراماأولهإكراماالإبلمنبمائةويفادهالموت

منهالناسيعلمولاهويريدهلأمربالإبلوفاداهالموتمنأنقذه

ذلكبعدليموتالموتمنالفتىهذانجاففيموإلأ،شيئا

يقيملازوجالهفيتخذالموتمنينجرانغريباأليس،بقليل

ليعودأزواجهمالناسيفارقكمايفارقهاثمقصيراوقتاإلامعها

يعودونرفاقهولكنازواجهمإلىالناسيعودكمااليها
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بنى!."--اخوالهعندليموت(يثرب)فىيتخلفإنما،ولايعود

امانةحملهاقدانهعنهاارتحلأنبعدزوجهعرفتوقد،النجار

هذهاذتاللهأمرجاءإذاحتى،جوانحهافىتحملهامازالت

الأمانةهذهليؤحإلايوجدلمعبداللهلعليدرىوقن،الأمانة

هذهلتؤدىإلاتوجدلمآمنةلعل،يدرىومن!زوجهعند

!الناسإلمطالأمانة

حولهامنهاشمبنىونساءقريشنساء.ترىآمنةوكانث

منهن،ذلكفيعجبها،للحياةويبتهجنللأياميبسمن

تحشكانت،مشاركتهنإلىأوميللهنحسديداخلهاولا

الغبطةمنحظهاوفتهاقدالأيامبأنغامضولكنهقوياإحساسثأ

معقضتهالذىالقصيرالوقتذللثفىالنعيمفنوقسطها

نأتريدوكانت،الرحيلإلىالفداءبعدلقيتهمنذزوجها

أحشائهافىيضطربتح!هالذىالجنينهذافىبالتفكيرتسعد

بهذهالسعادةخرمقدوانه،زوجهاتذكرأنتلبثلاولكنها

نفسهاإلىوتتحدث،بالخيردونهمنتستأثرأنفتكره،النعمة

وإنما،الفردبهايستبدلالذةوالبناتبالأبناءالاستمتاعبأن

الآخرعلىثقلتاحدهماذهبفإذا،اثنينبينمشتركةهى

معولكنها،وحزنالممصدرلهوكانت،عليهاحتمالهاوشق

كأنما،وتنتظرهتقذرهكانتالذىالممضالألمهذاتجدلمذلك

وكأنما،الرضاعلىقلبهافطروكانما،مذعنةنفسهاخلقت

الناسرضى،يحملأنيجبعبءالأحياءحياةأناستيقنت
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السخطمنخيروالاطمثنانالرضامعاحتمالهوأن،سخطواأو

.لاتفيد(التىوالثورةلايجدىالذى

النبيلةالأحاسيسهذهفانقلاسترسلأنلىيطيبواللهقد

لأتعمدوإقوإدهاشبراعةفىتصويرهاالمؤلفاستطاعالتى

أمثلةالقارىءليجدالبحوثهذهمنأعالجفيماالاقتباسهذا

وليشزك،بالتحليلنؤثرهبمنالخاصالأدلىللمنحىشافية

.المقتبساتهذهمنمايقرأضوءعلىالحكمفىمعى

دونكاملامستقلاالثاقالجزءأخرجقدالدكتوركانوإذا

هذالهأتاحفقد،الأدئيةالصحففىمنهشيئاينشرأن

تصويرفىالاعتدالحذجاوزتوسعايتوسعأنالاستقلال

منلهايخضعوماالرومانيةالدولةفىوالفكريةالدينيةالحالة

الإرهابوعن،القيصرىالتحكمعنفتحدث،الشعوب

تحقيق،دونيقالاتهامكللدىبالعقابوالمبادرة،الفكرى

حواراينشىتأنعلىقبلمنذكرناكمااليونانيةئقافتهأعانتهوقد

خرجوقد،الحكماءمنوغيرهأفلاطونأقوالإلىأصولهترجع

عجزتإذمعأوالمسيحيةالوثنيةفسادتعلنبنتيجةكلهذلكمن

تدعوومنمثلمنإليهتدعوبماالبشرىالفكراقناععنالأولى

التوحيدعنصرفهابماالثانيةواختلطت،أربابمنإليه

كثيرفىالوثنيةمنقريبةوجعلها،الواجبوالعدل،الخالص

مديدةصفحاتفىالدكتوربسطهقدذلككل،المجالاتمن

إلىحاجةفىوأنكمسيرهفىتستبطئهأنكتقرأهاحينتحسق

فيهتستغنى(نتستطيعأنكلذلكتبعاالىويخئل!استعجاله
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تستغنىأنككتابفىقيلوإذا،ببعضهالقولبعضعن

منهلايقللحقيقىنقدإلىتعرضفقدبعضعنببعضه

منوتوخس،دينىونزاععقكحوارمنالدكتورمابسطه

عوض)محمدالدكتوركانوإذا،للمجهولوتطلعالغيب

منالأولبالجزءعرضهفىاتسعفيماالدكتوراصتبطأقد(محمد

مع،لصنعاءالحبشةواحتلالونجرانباليمن(يبع)أحداث

وجدوهإذ،القدماءالنبويةالسيرةكاتبو!ؤنهمماكلهذلكأن

الجزيرةفىالإصلاميةللدعوةالمجاورالمسرحيحدذإطارا

اس!بطأمد(محمدعوضمحمد)الدكموركانإذا،العربمه

فىالتصويرىبأصلوبهالمسلمينقدماءماكتبهأعادحينالدكتور

الجزءمنالأولالثصففىاصتبطئهأنلىمجوزأفلاالأولالجزء

بلغيرعوصمفىثمارهاتسقطأناليونانيةلثقافتهاتاحوقدالثاق

شهيةلهاتنفتحلاحيثتتكاثروانتتزايدأنالثمارلهذهأناح

اللهصلىالاصلامنىأحداثعنكعيىايبعدالآيودقارىء

أمدفإلىبعدفإذأدائمامنهيقتربأنيريدفهو،وصلمعليه

الدكتورلحظوقد!قريبعنإليهينتهىأنيلبثلاعاجل

الدمحصورأنهوهاماضيئا-تقدممامع(-محمدعوضمحمدأ

الفصولبعضفىالزمنىبالترتيبيتقيدأنيستطعلم(طهأ

،الإسلامبنبىالمتصلةالشخصياتبعضعنيتحدثفكان

طراماليكمليمتدبل،الحديثزمنبهيسمحالذىبالقدرلا

جيلمنبالأحداثينتقلمما،بعدفيماالشخصياتهذهعلى

اصلوبفىناقدا(عوض)محمدالدكتوريقول،جيلإلى
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دونتحولالتىالمبرزاتويقدم،يجلجلولايهمسحريرى

ومجاملة:تأدباالصريحةالمؤاخذة

الهامش!"علىمؤلفهفىالمؤلفاستفادهاأخرىفائدةوهناك

بدافإذا،للحوادثالزمنىبالترتيبيتقيدالأاستطاعانهذلك

وصفهافىاندفعوأعجبتهراقتهشخصئةوصففىيسهبانله

أعجبفقد،أوخطبحادثذلكعنيلفتهلاا"النهأيةإلى

فلم،النبىحاضنةأيمنأمبشخصيةيعجبأنلهوحقمثلا

شهدتانالىعبدالفهبنمحمدولادةمنذحياتهايصفيزل

حديثالىذلكبعديعودثم،وعثمانوعمربكرأبىعهد

المؤلفبهاالزمالتىالخطةوهذه،عبلإالمطلبووفاةالرضاعة

منبالقارىءتدفعبانهاعليهااعزض!وربماغبريبةتبدوقل!نفسه

الىاخرىمرةبهيعودثمالراشدينآلخلفاءجمهدالىالسيرةاول

لهذاانومع،واياباذهاباهكذابآلقارىءولاتنرالالسيرةبدء

يريدالذىبأنعذرهللمؤلففإنفيهالاشئثاالتىوجاهتهالنقد

مستقلةدراساتبل،بالذاتالسيرةحديثليسيكتبهأن

الفصليطالعاناحياناالقارىءوسعوفى،بعضعنبعضها

)1(.ماسبقهالىيكاد-يفتقرفلالكتابمنمقتطعا

خطةغيرعنالكئابفصولتتابعفىالدكتورصدورإن

الدكتورملاحظةيؤيدمماالأولالفصلكتابةبدأحينمرئبة

.3391سنةديسمبر2489العدد،الرسالةمجلة5)1(
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لمأنهصراحةيعزففالمؤلف،هذهمحمد(عوضمحمد)

وإنماالمؤلفونيتعمدكماتاليفهتعمدولاالكتابأمرفىيفكر

51هدمنسجمتسلسلإلىتلقائياؤفقوقد،دفحأذلكإلىذفع

فىوشذ،الأولالجزءفصولاكثرفىعمدغيرعلىإليهالله

استقامثم!إحداهاإلى(عوض)الدكتورأشارمنهفصول

أربعمضتحتى،الئاقالجزءأبوابجميعفىمطردامتسلسلا

الثالث،الجزءفىالأبوابمنتفرقماالدكتوروجمعسنوات

بحيثولاحقهسابقهعنالذاقإستقلالهيعلنفصلكلفجاء

إلىمقالاتيضمجزءفىوضعهاالدكتورلملاحظةيعدلم

ئكتباندونالأحداثتباعدويفرقهاالسيرةتجمعهامقالات

قدروتلاحمها،الأبوابتساندعلىتعينمتصلةزمنيةفزةفى

الفصولعناوينفىيرىالثالثالجزءوقارىء!المستطاع

عنموضوعايقرأحينفهو،النمطهذالقبوليتهيايجعلهما

أوعن،عميربنمصعبعنمو،حمزةعنأو،جهلأب

إلىملتفتغير،يقرأفيمنذهنهيحصرإنماطالبأببنجعفر

درينى)الأستاذملاحظةجاءتهناومن،تالاوإلىسابق

قالحيثمختلفينفصلينفىالمتماثلبالتكرارالخاصة(خشبة

الثالث:الجؤهعن

يحدثناإذ،مكرزةأحاديث(السيرةبهامش)إنفقل)إذن

حلواحديثهعبدالمطلببنحمزةالمثبهداءسيدعنالدكتور

بعبارتكذلكطوبلاحديثاعنهيحدثناثم111صطويلا

http://www.al-maktabeh.com



ص()حمصنزيلعنتقريباالأولىعباراتهنفسهى

.)1(917

حديثهكتبالدكتورأن(خشبةثرينى)الأستاذعلمولو

)39(بالعددنشرهحين3591سنةإبريلفىحمصنزيلعن

سنةفبرايرفىحمزةعنحديثهكعبثم،(الرسالةمجلة)من

لهلغفر(الثقافة)مجلةمنالثامنبالعددنشرهحين9391

يحدثأنلابدالتكرارهذاإنأقولبل!تكرارمنشاهدما

الذىلأن!متلاحقينواحدزمنفىالموضوعانكتبهـان

مصرعهيصفأنلابد،-عنهاثه-رضىحمزةعنيتحدث

عنيتحدثوالذى،(أحد)يومحمصنزيليدعلىالفاجع

قتلمناققرفماعلىاللاخندمهيصفأنلابدحمصنزيل

هىالعباراتتكونأنأما!قبلمنالشهداءسيدحمزة

طه()الدكتورإسلوبإلىنظرناإذا،فيهمبالغفافر.نفسها

صلى-الرسولقالبمااستشهادهإلىنظرناإذاأما،بهالخاص

وحشياقابلوحين،عقهمصرعرأىحين-وسلمعليهالله

بل،النبويةالألفاظلتغييرإذنمجالفلامرةلأولذلكبعد

روتهكما-وسلمعليهالله-صلىمحمدحديثينقلانلابد

ويصدرحزينأسفعنيشفنبوىحديثوهو،الأسانيد

الدكتورأجازلوولعمرى،العربىباللسانالناطقينأفصحعن

يقدرلامااللانمينمؤاخذةمنللقىبالتبديليتناولهأنلنفسه

.م4391سنةنوضبر54392ا!+الرسمةمجلة5)1(
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دنجععلىلايقدركما،البراهينأقوىرزقمهمادفعهعلى

علىالأدبىالقصقدونالتاريخىالسردصيطرةمنمالحظناه

ابتدأهفقد،الثالثالجزءفىالأولالفصلمنالأخيرالقسم

محددا،للنزعاتشارحآ،للخلجاتوضافاأديباالكاتب

.الهمساتلأدقمترصدا،للملامح

!الصفحاتمنوخم!مائةإلىوامتدالقولبهطالوقد

والتصوير،المعبرالرسمفىالمتأنيةخطتهيتبعأنخافقدأفتراه

أنآثرثمومن،البابهذالغيرالكتابيت!حفلا،المشخص

المقاطعةوصحيفة،قريشوقسوةطالبأبىدفاععنيتحدث

الله-صلىالرسولوعرضطالبأبورحيلخديجةوموت

مستخفياالمدينةإلىوهجرتهالقبائلعلىنفسه-وسلمعليه

فىأنمع.الأديبحديثلاالمؤرخحديث،بدرفىوانتصاره

!!الجياشوالإنفعال،المبالغللتأثيرميداناأجملمماموقفكل

أبىمواقفليتابعالمشاهدهذهيطوىأنالدكتورآثرهكذا

صراعفىالشزكمثلالذىالمقابلالبطلوهولاولموحدهجهل

المتئدالزلثإلىحاجةفىالدكتوركانكم،الباطلمعالحق

ولكنه،تصويرفىالأدبىالابداعذروةليتسنمالفصلهذافى

ليسيرءفيهبطجناحاهتكلثمفيطير،واثبايعلوإنسان

فىفنرى،مثلا()كالمتنبىكبيرلشاعرديوانانقراونحن

انخفاضيدلفلا،الآخربعضهاعنامصيازاقصائدهبعض

قصيدتهلأن،بمكانتهجديرغيرأنهعلىضصعرهبعضفىمستواه

وتدذطابعهتحملفهى.سابقتهامستوىعنانخفضتمهما
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أسصفمهماإليهتنسبأنيجوزبحيثالأدبىمعدنهعلى

نحنوكذلكدونهماإلىينحدرلنمعتدلحذفله(المتنبى)

هامش)علىكتابفىالفصولبعضتفاوتمننلحظهفيما

طبيعةإلىيرجعلاعلؤأفصلعلىفصليعلوبحيث(السيرة

إلىثموقتفىوتسرعهالكاتبضيقإلىيرجعماقدرالموضوع

الثالثالجزءفىشثتإناقرأ،آخروقتفىواعتدالهانشراحه

بنحمزةالشهداءسيدعناولهمايتحدثمتجاورينفصلين

.أبىبنجعفرالجناحينذىعنثانيهماويتحدثعبدالمطلب

إسلاميةمعركةفىرئهإلىشهيداذهبالبطلينوكلا8طالب

بلغقدحمزةعن(طه)الدكتورحديتتجدفإنك،صماخنة

الهادىءبخيالهاستعانوقد!الكاتبلدىنعرفهمستوىأرقى

إذخلا.الأميرمجلسفىالمستترالكامنللحزنصورةليرصحم

عنمعمرشيخانقباضمع!ويتحدثونيتحدثضمارهال

الأميريرىوحتى!بالمجلسليسكأنهحتىالدائرالحديث

تحدثتبمافيجيبهالحزينانصرافهعنفيسألهالسمرعنعزونجه

حين.عبدالمطلببنحمزةالشهداءسيدرفاتعنالمدينةبه

يومبهكالعهددافقا-الطاهردمهوجدأوحينمكانهمننقل

الحديثإلىالمعمرالشيخفيندفع!هرةالقوموتاخذ!استشهد

طه()الدكتور(حكمحديثآالمختلفةحياتهمراحلفىحمزةعن

وقوى،الرمزودقيق،الصوررائعمنيخلببمافاحاطهسرده

جداولفىالمعاقبهاتتدفقالسردفىعذبةسلاسةإلىالإيحاء

حديثمنالقارىءانتهىفإذا،الألفاظمنشفافةرا/ئعة
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معانيةمنليجمعلا،استعادتهعلىتلهفحمزةعن،(طه)

تخفىلابحيثالسافرالوضوحمنمعانيهفإن،عنهنذقدما

ابتىالرائعةالمتعةهذهثانيةليدركولكن،مئقفقارىءعلى

،القوىالنبضذىالشجىحديثهفىالأديبالدكتورساقها

إلىحمزةعنماقيلالكتابقارىءويتركالحىوالتصوير

الأفقغيرالأفقفيجد،الجناحينذىعنالكاتبماذكره

إطالةالحديثمقدمةالدكتورأطاللقد!الجناحغيروالجناح

طائر-شفافروحوصففىأسهبحينمملةتكونكادت

يسعىمثلمارويدارويدايسعىأخذ-الهجرةمعنىبهج!م

نشوانالجدولفإذاالروضعلىعبيرهينشرومضى،النسيم

يطرقالمجلسفىالشيخوإذا،الزمانطواهماهواهمنيبدى

الحياةمشاهدفىيتأملهووإذا،الأساريرعابسالقلبخافق

الناسوعننفسهعنانصرفوقدونعمائهاالعيشبؤسوفى

المدينة.وعن

فقدنفسهعنانصرف!الشيخإن)طه(للدكتورواقولإ

سبعوبعد(العناءهذامعكعناؤهففيمشيثايح!قولنذهل

اينمعهايدرىلابطاةثقالأالقارىءعلىمرثصفحات

إنه:صاحبهلسانعلالدكتورقاليجىءوأينعقلهيذهب

ث!سردثمالحبشةإلىطالبابىبنجعفرهاجركماالهجرةيريد

المدينةإلىوعودتهالحبشةإلىوهجرتهجعفرإسلامحديث

الرائعالفدائىواستشهادهمؤتهإلىالذاهبالجيشعلوامارته

الدكتوروكان،اقتضاباالحديثتقتضبصفحاتأربعفى
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فياثه!أدبىبتصويرولايقومتاريخىموضوععناصريكتب

سيرةتجمعثمصفحاتسبعالطارئةالمقدمةتبلغأنيجوزكيف

فىالاهجعفرومحاورةالنجا!ثىلقاءفىكاناما!اربعفىالبطل

الكاتبإليهيلتفتمابالمسلمينالمشركونوشىحينمؤثرإقناع

الرايةحملهفىأماكان!يكنلموكأنهعنهيصمتانبدل

صدرهبينضيفافىثمتقطعحتىوبالشمالتقطعحتىباليمين

مجالذلكفىأماكان!الروحأسلمحتىعليهاحريصا

عابر!حديثوكانهسوقأيساقانبدلالممتدالحىللتصوير

ليتحدثاخيراإليهافعادالمقدمةطوليعلملمالدكتوروكأن

الغصونوحفيف،النسيموهفيف،الجدولإصطفاقعن

وأن،وعابسةمشرقةالطبيعةالدكتوريصفانأمنحلست

الطبيعةوصفيكونأنأدعوولكنى،ذواتفىالمعاقئح!

منبهيحيطعماالإطاريختلفلابحيثمتناسبةلمثساهدإطارا

عنقلقالطبيعةوصفأنالقارىءيتوهملاويحيثمشاهد

هناككانوإذا!المقامبهيسمحلمتكلفاتكلفقد!موضوعه

عييتفقد؟المخزلوالموضوعالطويلةالمقدمةمابينارتباط

.الهجرةلمعنىحياتجسيمايكونإلاأنفهمهعن

نقدمن(الحميرةهامث!)علىكتابإلىيوجهماكلأنعلى

)الوعدكتابهفىبعدكتبهفم!تماماتخلصاالمؤلفمنهتخفصاثبى

هامثىعلىحسناتبكلالممتازالكتابهذاإذمضى(الحق

منهجهرصمقد(طه)الدكعورلأنمؤاخذتهمنوصلمالسيرة

ولم،كتابتةفىيبدأأنقبلمضبوطأرصماالفنىوإطارهالعلمى
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نفسهعنحكىكمامرسومةخطةدوناندفاعاتأليفهإلىيندفع

حسينطهالدكتورأرادلقد،(السيرةهامش)علىتاليففى

عزاللهلقولالعملىالتفسيريذكرانالحقالوعدبكتاب

وجل:

منتموصعموأمن!اإلذلينآلئهروآوعد!ي

شتتهفآ!صالأزصيىآلايم!تخيفئه!ثقلفقلخمتىآ

قئملدممىآرتضىآيحهمبؤل!مكتنالئمقتيهتممنلذجمتآ

لايسركوئييغجاوننىقناأخؤفهتمبغوميئلمحموالحلأ

!!ئقنييقورمممآقأؤقبذلبدومنتحقرتغذستتا

لتكونكتابهصذرقد(النورسورة)منالكريمةالآيةوبهذه

عنفتغنىالكتابمنهجعلىالتعرففىالقارىءدليلوحدها

اسموفى،كتبهممطلعفىتدوينهاالمؤلفونيعتادلهمقدمة

الذينفبعض،لهدفهموجزتلخيص(الحق)الوعدالكتاب

الإسلاماعتنقواالذينالمستضعفونهمالأرضفىاستخلفوا

لرسولانقادواحينالعذابمنقاسيةألواناوذاقوا،إيمانعن

وزهقالحقفجاء،أعدائهممنلهماللهأدالثم!الله

المستضعفين!بنصرلعبادهاللهمنالحقالوعدوتحقق،الباطل
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ناقبلالكتابخطواترسمفىجيداتفكيراالدكتورفكرلقد

الإسلاميةالدعوةتاريخذهنهفىفاعد!منهواحدةكلمةيكتب

الحريةمبادىءمنبهجاءتماواستعرض،الأولىنشأتهافى

مظلومين،الحضيضإلىسقطوااناساليرفعوالمساواةوالعزة

وابوهياسربنعمارمالاقىيعلمالنبويةللسيرةقارىءوكل

،مسعودبنوعبداللهرباحبنوبلال،الأرتبنوخبابوأمه

منهمماتقنويعلم،الطغيانالوانمنالرومىوصهيب

الصحيحةالعقيدةفداءفذهب.العذابتحتمستشهدا

أنواروشاهدالنصرثمارقطفحتىعاشومن،المنقذةوالدعوة

يذكرأنحينئذالمؤلفوسبيل!الضلالظلماتتكتسحالحق

بنتائجالثاقالقسمفىليعقبهاالأولالقسمفىالتعذيبمشاهد

لاتجاهالدقيقالتحديدهذا،العظيموالفوزالباهرالنصر

مماوأنقذه،التامةالإجادةعلىالمؤلفساعدقدومدارهالكتاب

يبدأفهو،النبويةالسيرةعنالسابقةكتابتهفىعليهلوحظ

مكةإلىقدومهفيضور،غمازوالدياسرعنبحديثالكتاب

سفيةمنوزواجهبالسكنىالحرمارضوإيثاره،اليمنمن

أهدافيبرزأنعلىالدكتورحرصوقد،منهاعماراوإنجابه

جاءكيفالقارىءليفهمالقصمىسياقهفىالجديدةالدعوة

عنالدكتورولحديث!الضعفاءوعونالأصاءبحريةالإسلام

.التاثيرمسلكبهإذسلكالحنتاثيرهالدعوةاهداف

هواجسهويصؤر،ياصحياةيستعرضفهو،التقريرلا

إلى.بتصويرهويمتد،ولاتضرلاتنفعءأصنامعلىالناقمة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


إلىيتطلعونعبيدهميرونحينقريشمنالمتكبرينشجون

كل.قريشمنالمتخبرالملأينكروحين،وشوقأملفىالإسلام

الأرضفىالمستضعفينيرونإفي،شىءكلالملأينكر،شىء

خلقفقد،إليهاتسموتكن.لمأشياءإلىنفوسهمسمتوقد

تتمايزلاألزابالىمرذهموجعلترابمنجميعاآدمبنىالله

دائماتموتحينأجسادهمتتمايزولا،تولدحينأجسامهم

ويخيرمنأصحابهايقدمبماؤالضمائرالقلوبفىالتمايزيكون

ضعفأوقوةأومرضأوفقرهناككانوإذا،شرمنينكرون

منالناسبعضتميزانشانهامنوليستزولاعراضفتلك

قدوأمثالهاالمعاقهذه!والخيربالبرالإمتيازوإنما،بعض

كتابناترددتممااكز.(الحقالوعد)كتابفىتردذت

منالدىكتورلهماوفقذلكوتعليل،(السيرةهامش)على

خاصةدائرةفىالمطردةمشاهدهوتسلسل،موضوجمهتحديد

مالقىوصفإلىالمؤلف.اتجهفإذا..بحالىلاتتعداها

أبرعاستلهامإلىيتجهفإنماالتعذيبالوانمنالمستضجفون

شذاالقارىءيشدماابشاهدمنيختارفهو،التصويريةملكاته

الذىالتعذيبمشاهدعنيتحدثذاهوها!بيانهإلىحيأ

:)1(فيقول-عنهالله-رضىياسربنعمارعائلةقاسته

فقال؟إذنجففنامنبرئتقد:لياسرأبوجهل)قال

فلمالكريمالرجليخزىوماوالنكرالشرمنأبرأكما:ياص

.93ص،الحقالوعدا)!
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فىالقوموضرب،أدماهحتىوجههضربو)نماأبوجهليمهله

أصحابهإلىأبوجهلتقذمثم،أدموهماحتىوسفيةعماروجه

نأإليهمتقذمثم،ففعلواأرضاالأسارىهؤلاءيطرحوأن

ثقم،ففعلواوصدورهمجنوبهمفىالناربمكاوىياخذوهم

،ففعلواالثقالالحجارةصدورهمعليضعواأناليهمتقدم

صيحةأحدهممنيسمعانالنفسمتحرقينظروابوجهل

إلىبعضهاتحدثقدالأسارىنفوسولكن،شكاةأوأوأنة

وعمرواألسنتهمفعقدوا،بعضعنبعضهإوفهم،بعض

بهايصنعونأجسامهموبينالقومبينوخقوا،اللهبذكرقلويهم

الثلائةهؤلاءباجساموأصحابهأبوجهلوعبث،يريدنما

بهموكلواأنبعدعنهمفتفرقوابهوضاقواالعبثملؤاحتى

تجنححينإليهميعودواحتىحالهمعليحفظونهمحراسا

.(الغروبإلىالشمس

بهامتحنالذىالتعذيبمشاهدمنأولمشهدهذا

فقد،اهوالمنماتبعهإلىبالقياسجدايسيروهو.ياصآل

فىوصفهاالمؤلفاجادرعباوأشد،هولاأعنفمشاهدتلته

الغالب،نفاذهاسئرهوهدوءوفىتاثيرهامبعثهىسهولة

.)1(حسينطهيقول.الأعماقفىالمضطرموهجهاوباعث

،.اليومماراتمثلمكةفىالعذابمنقريشترولم)

ومعهأبوجهلأقبل،أقلتئمابثىءتظفرلمذلكعلىولكنها

.012ص"الحقالومحد5)1(
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وقد،رجلامنهاكليسعأدممنانطاعاالناسفرأىأصحابه

ورأت،عليهاأحمىقدومكاوى،مؤججةناراورأواماءملئت

جانبفىثلاثتهموألقى،منهاكلوثاقشذقدالأصةتلك

أبوجهلبلغفلما،الخطرذىغيرالمتاعيلقىكماالطريقمن

ياسريديهبينفوضعواغلمانهأمرالعذابمكانوأصحابه

فألهب،اللهذكرعنلاتفزوألسنتهم،وعماراوسمئة

عليهاصبثم،النارص!قأذاقهاثم،بالسياطأجسامهم

حتىماءملئتالتىالأنطاعفىفغطواأمرثم،الماءقرب

وانتظروا،الهواءإلىرذهمثم،أوكادتأنفاسهمانقطعت

شىءإليهمثابأنبعدبهينطقونلماوتسفع،أفاقواحتىبهم

عليهاللهصلىمحمدعلىويثنوناللهيذكرونهمفإذا،قوةمن

وسلم.

لتذكرن:أقصاهالغيظمنهبلغوقد،لسمئةجهلأبوقال

لنأنكتعلمى،لتموتنأوبسوءمحمداولتذكرن،بخيرألهتنا

سمئةقالت،ورئهبمحمدتكفرىأنإلأاليومهذامساءترى

ثىءوهل،ولآلهتكلكبؤسآ:قليلامتقطعهادىءبصوت

تضاحكهنالك!القبيحوجهكمنيريحنىموتمنإكأحب

فجعلطورهعنجهلأباالحنقوأخرج،ربيعةبنوشيبةعتبة

الهادىءصوتهافىلهتقولوهىبرجلهسمئةبطنفىيضرب

فيطعنجهلأبىجنونويجن.ولآلهتكلكبؤسا:المنقطع

أولتكونثمخفيفةشهقةفتشهقيدهفىكانتبحربةسمية

.الاسلامفىشهيد
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ولآلهتك،لكبؤسا،اللهياعدوقتلتها:عماريقول

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولفإن،وحنقاغيظاقلبكليمتلىء

اللهوعدانأشهد:ياصقال،الجنةفىموعدالهاضربقد

بطنهفىبرجلهيضربوإنمايمهلهلمأباجهلولكن!حق

شهيد.ثاقيصبحثمشهقةياسرفيشهق

قاسيةمشاهدلهأعرضأنإلىبحاجةالقارىء.اظنلا

الوعد)فصفحات،وبلالمسعودوابنوعمارخبابلتعذيب

لاقىلماحئاتجسيماليرىأرادإذااستيعابهاإلىتدعوه(الحق

فىمجلوةوكفها!اللهذاتفىعنيفةتباريحمنالفدائيونهؤلاء

وحسبهلثىءمنشيئايختارأنالمستشهديعىرائعبياقطراز

،الأعصابمشدود(الحقالوعد)قارىءويظل!يحيلأن

التعذيبصفحاتيتجاوزحتىالنفسمأخوذالعاطفةمشتعل

فيشهد(الحقالوعد)يصدقحينوالبشرالمسرةصفحاتإلى

ويرىالمستضعفينبفوزتتلألأالإسلامىالانتصارصفحأت

منسادةصارواوقدوخباباوبلالاوصهيبامسعودوابنعمارا

وسلمعليهاللهصلىالرسوللهميعرف،المسلمينسادات

فيتقدم!النضالصفوففىالممتازمكانهمبعدهمنوخلفاؤه

الأمسمستضعفويصيرإذقريشساداتعلىالفاروقعمربهم

رايةقبلهمحملوالمنأتباعاالشركمتجبروويصبح،اليومقادة

ليحقواالجهادرايةأنفسهموجوههمفىحملوالمنبل،الجهاد

منبآخرةأسلمواالذينهؤلاءوإن،الباطلويدحرواالحق

منتساءلهؤلاءوتقذمتاخرهمعنليتساءلونقريشصناديد
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الدكتوريقول!اناسإلىاناسمنانتقلقدالأمسمجديرى

وهؤلاء)1(:اولثكعن()طه

عنه-الله-رضىعمرإلىحمصمنمسعودابنويقدم)

منويخلو،ياسربنعمارإلىبعدهمنيخلوثمإليهفيخلو

أعقابفىالمسلمينإلىيعلنثمحنيفبنعثمانإلىبعدهما

إلى-وحربهاالكوفةصلاةجعلقدأنه،الصلواتمنصلاة

الىأهلهاوتعليمالكوفةمالبيتجعلوانه،ياصبنعمار

بنعثمانإلىالكوفةسوادجعلوأنهمسعودبنعبدالله

والأنصار،المهاجرينمنالسابقةأضحابفاما،حنيف

سيرتهم،ظاهروفى،نفوسهمصائرفىويعرفونفيسمعون

فيسمعونقريشأشرافمنبآخرةأسلمواالذينواما

غفر:لصاحبهأحدهميقول،لئىءنفوسهموفى،ويطيعون

الكوفةإمرةيجعلإليهترىالا!!بقري!شصنعماذا!لعمرالله

عبد،املابنأهلهاوتعليممالهابيتويجعل!سمئةلابن

منالأولينالسابقينوعن،قريشأشرافعنهووأين

يبلغلا!نفسكعليكأمسك:صاحبهلهفيقول،المهاجرين

أدباويؤدبكالنفاقبكفيظنشىءهذاحديثكمنعمر

منقرأتاراكوما،بالإسلامعهدلحديثإنك،تحبهلا

نأ"ونريد،-وجلعز-اللهقولتسمعالم،قليلاإلآالقرآن

ائمةونجعلهم،الأرضفىاستضعفواالذينعلىنمن

158ص،الحقالوعد5)1(
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فرعونونرىالأرضفىلهمونمكن،الوارثينوثجعلهم

ناعلىيزدلمعمرفإن!يحذرونكانوامامنهموجنودهماوهامان

فىالمستضعفينهؤلاءلبعضوجل--عزاللهوعدأنجز

وللوعد،ذاكهو:!الرضاأظهروقدصاحبهقال،الأرض

نأالتاريخيةالمراجعتشححينالفجواتيملأالذىخيالهالحق

فىوليس،مطردنحوعلىالحديثبهيصلماللكاتبنقدم

،شىءفىالحقيقةشانمنيغضماحينئذبالخيالالاستعانة

بلالأمعنالحديثفئالكاتبتكففهماذلكأمثلةومن

الزواجقبلتعارفهماعنشيئاالتاريخلنايقدملمحيث،وأبيه

منزلفىالمعيشيةحالتهماوعن،بالحبارتباطهماأسبابوعن

الدكتورخيالشاءوقد،وبعدهبلالاينجباأنقبلالزوجية

الفيل(يوم)أسرتحبشيةاميرةبلالأميجعلان(طه)

عبيدهبعضمنزوجهائم،قريشساداتأحدفاسترقها

وإبادةالبيتهدميعتزمجيشفىسارتحيثلكبريائهاإذلالآ

بعضالكاتبخواطراتسعتوقد،قريث!منالحرمأفل

تصويروفى،الزوجينبينالتعارفهذاوصففأالشىء

يدلبماالناطقةوالكلماتالصامتةوالأحاسيسالمتبادلةالمشاعر

كماتكلفاالخياللايتكففهناوهو،لديهأصيلةموهبةعلى

بالجزءطالبأبىبنجعفربهخمقالذىالفصلفىافتعله

بخواطرهساربل،(السيرةهامق)علىكتابمنالثالث

الذىومنإ!وحنينشوقوفيه،وطرافةجدةفيهمتزناسيرا

نأيمكنماويمثلالواقعتصويرعلىيعينحينبالخياليضيق
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التمثيل،هذابهيمضىمانحوعلىفعلايوجدلموإن،يوجد

الوعد)كتابفىالهناتببعضالكاتبنؤاخذأنلناكانوإذا

الذىالتكرارهذامنهانعذفإنا-النادرةقلتهاعل،(الحق

،المقاميتطلبهداعصدونالفصولبعض!فىالكاتبإليهيتجه

توكيدوكأنه،سياقهفىمتصلاالتكرارهذاجاءإذالاسيما

.)1(المؤلفبقوللذلكونمثل،التوكيدإلىداعغيرفىلفظى

منوفتياتنساءأخذتفيما-خثعمقبيلة-)وأخذت

صحبتهفىيرينالجيشيصحبنكنوكرائمهنالحبشةحسان

تفريجااستصحابهنفىوأزواجهنآباؤهنويرى،ومتاعالذة

هؤلاءباستصحابلأنفسهموإمتاعا،لهنوتسليةعنهن

فيهيتكلفواولنمشقةفيهيجدوالنالذىالسفرهذافأالحسان

وتأديب،للفموموتسرية،للنفوستسليةهووإنما،جهدا

البيتذلكبهدمالباديةأهلمنالغليظةالجاهلةالفئةلهذه

بالإكبارخليقوحدهأنهويرونعليهويعكفونيكبرونهالذى

.(بالتقديسجديروحدهوأنه

:مباشرةذلكبعدالدكتورقالثم

لذاتللرجالفيهتكملأنيجبممتعقاصد)سفر

هذاأجلومن،عيونهموقرة،قلوبهموبهجة،اجسامهم

بالحبيمتعنهموبناتهمزوجاتهموأمراؤهالجيشقادةاستصحب

مغنياتالقيانواستصحبوا،والحنانبالودويؤنسنهموالرحمة

05ص"الحقالوعد"()1
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الرحلةوجمال،بهجةالسفربهجةيزدنوراقصاتوعازفات

والإماءالحرائريستصحبونكانواإنماأنهملهميخطرولم،جمالا

فىالبادينالغلاظالجفاةالعربلأولئكنهبافيجعلوهن

(.البيتالىطريقهم

الكاتببهماصؤرالواضحةالمؤاخذاتمننعذكما

وجل:عزالفهلقولاستماعهعقبجهلابىإحساس

الأزكالمحآيصث!ونالدليئلرخقآآ؟وجما1)

للإينؤآ!لمملقالؤاقافخ!دنىأاضاطبالموإذهؤنا

لمولونلذليئوآ!وقيقاالريهؤسمخديييتوئ

قاغرانبه!اتمعذاإئجهغابعذعئاآ!يفرشا

!ا!قاؤفقا!تمتقرآتشئاإققا!

:قالالمؤلففإن.!الفرقاناسورةآخرإلمط

لهوتخشعقلبهلهفيخفقالذكرلهذايسمعأبوجهلوكانأ

بعضسمعكمالقالسجيتهعلىطبعهارسلولوقد،نفسه

فيهتحتبسصوتفىمسعودبناللهلعبديقول،الرهطأولثك

ولكن،هؤلاءبينمنأكونانلأحبواللهإق:الزفرات

وكبرياؤهحسدهيدعوهوإنماسجيتهعلىطبعهئرسللاجهلأبا

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


علىالصقرينصبكماالرهطأولئكعلىينصبثموإنفته

سوء()1(.رهطمنلكم)بؤسآيصيحوهو،فريسته

حقدهوشدةحسهكثافةفىجهلابىمثلأنارىوإق

الحكيمللذكرما-لحظة-قلبهيخفقانيمكنلاغيظهوعظيم

ارسلاذاطبعهانكما!آياتهبعضتلاوةعندنفسهأوتخشع

،وكمداحقدايتلدذالذىالناقمطبعغيريكنلمسجيتهعلى

أخيهاوربيعةبنكعتبة:رجلعنالقولهذاالدكتورقالولو

،لجاجدونالتلامإلىيميلونممنعذىبنأوكالمطعمشيبة

ويخفقابوجهليخشعأناما،الطبيعىموقعهقولهلصادف

كالمرجل،يغلىحسددونهيحولمافهذاالذكرسماععندقلبه

الملاحظتينهاتينأنعل!نارمنشعلةإلىجسمهيحيلوغيظ

فىمؤثراقوياجياالدكتوركتبهبماالكبيراعجابنالاتمنعان

هاتين.عدا!الحق"الوعد

الدكتورإنتاجفى(النبويةالسيرة)عنحديثنايكونولكى

كتابفىقالهبماأخيرانفمفإنناناقصغيركاملا(حسينطه)

حيث-وسلمعليهالله0صلى-اللهرسولعن(الاسلاممرآة)

بالحديثالكتابفبدامطلعهفىوافبسربالمطهرةسيرتهخص

نحوعلى،.الإسلاممشرققبيلللعالمالعامةالحالةعن

وقد،البياقالأدبأربابلاالخالصالتاريخكاتبويصنع.ما

إيجازفىشاملاإلمامأموضوعهفىيندرجبمايلئماناستطاع

98ص،الحقالوعد5)1(
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وأتعجبأقولماأعنىوأناواضحإيجازفىوأقؤل،واضح

يكتبماأكثرفى(طه)طبيعةمنيكنلمالإيجازإذأن،له

بعضفىقارئهليكادحتىوينبسطويمتديستفيضدائمافهو

إلىعمدقد(الاسلاممرآة)فىولكنهالضيقيستشعرالمواقف

عاققدوإخاله،فاختارهالمفيدالكلاممنالطيباللباب

يجهلهاحقيقيةمشقةوهى،الاختيارهذافىصامتةمشقة

تزدحمحينالكاتبويكابدهادانيةالثمرةيجدحينالقارىء

والأجود،الجئدبينيفاضلويظل،خراشعلالظباء

وهكذا،القلوبإليهترتاحمايصيدحتىوالأروعوالرائع

جزيرةعنتحدثحينالرائعالجيدالاختيار(طه)أحسن

المؤرخحديثالكريمةالنبويةالبعثةقبيلوماخولهاالعرب

كلاميعطيهأنيمكيئمااكبرعلىتدلقصارأبوابفىالمحقق

الأنحاءمنبنحوإطلاقآيخللاأنهعل،الضئقحئزهافىجيد

منالصميمفىمالايدخليتركبل،يقالأنيجبكان

لديه،المعاقوضوحوكان،مختارجيدلبناتهفكل،البناء

سهولةمدعاةالفترةهذهفىالعربىبالتاريخالخاصالمامهوسعة

فإذا،التناولوشرالسردبساطةفىالقارىءيجدهاقريبة

حولهاوماالعربيةبالجزيرةماوصفمن(طه)الدكتورانتهى

الحياةووسائلوالتجارةوالعقيدةبالسياسةتتعلقأحوالمن

اللهرسولولدمنذالنورمشرقإلىانتقلوالإقامةوالارتحال

صافيةمتابعةالشريفة-إتهوتابع-وسلمعليهالله-صل

منأكثرإذالعزيزاللهكتابإلىتستندماأكزتستندخالصة
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دونانطبيعيةمناسبتهفىيجىءرائعااستشهادابهالاستشهاد

منذوسئمعليهاللهصلىالرسولمواقففضلوقد،نشاز

الخطؤاتيغفللاسديداتفصيلاربهلقىأنإلىدعوتهأعلن

أهدافعنالجيدحديثهوفى!ال!ثريفةحياتهمعالمفىالبارزة

ماكانالخلقيةفضائلهامنذكرقدبمكةالإسلاميةالدعوة

خلصتلوالمشتهاةثمارهاإلىالمخالفينأعناقيجذبانجديرا

هذهسردالدكتورإذأحسنالكريهةأوضارهامنالنفوس

حديثهختموقداستيعابهيسهلمحدودنطاقفىوجمعهاالفضائل

:الأسلوبى)1(منحاهعلى/دلالةننقلهالذىبقولهالمكى

عرضحتىمكة""أهلفيهمأقامفقدكلههذارغموعلى)

العاقبةسوءليامنوابذمنهليسمالهموبينالدينأصولعليهم

وأن،لهشريكلاواحدإلههمأنلهمبين،والآخرةالدنيافى

العذابفىالخلودإلىصاحبهيضطروجحودظلمبهالإشراك

الرسلأرسلكمارسولأ،أرسلهقداللهأنلهموبين،المقيم

يشهدحتىلصاحبهيستقيملاالإيمانوأنقومهمإلىقبلهمن

الإيمانيكونوحتى،رسولهوصدقاللهبوحدةقلبهأعماقمن

مايأتونكلفىمنهمذكروعلىقلويهمملءورسولهبالله

ىذوإيتاءوالإحسانبالعدليأمراللهأنلهموبين،ويدعون

فىإلاوطاعتهابالوالدينوالئروالم!بحاكينباليتامىوالرفقالقرب

فليسآثامعنينهاهماللهأنلهموبين،ومعصيتهباللهالكفر

16ص"الاسلام"مرأة)1(
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عقوينهاهم،ظلماالقتلعنوينهاهم،يجتنبوهاانمنبذلهم

الزناعنوينهاهمالإملاقخشيةالولدقتلوعنالبناتوأد

الكذبوعن،والكبرياءالغروروعنوالجرحالخيلاءوعن

وبشرهم،كلههذامنواكفركلههذالهمبين،الزوروقول

وأنذرهم،وأطاعواواصلحواآمنواإناللهعندالحسنىبالمثوية

بماصدع،وعصواكفرواإنوالآخرةالدنيافىالشديدالعقاب

أداءمايكونكأحسنمهمتهوأذىبهيصإعأناللهأمر

فىلهاللهأذنحتىيياسولميفترولميقصرلم،المهمات

اللهحقوأدى،تبعهكلمننفسهأعفىبعدفهاجر،الهجرة

يؤمنولم،وعقوقاجحوداإلايلقفلموبزبهمعليهقومهوحق

(.رايتكماإلاالقليلمنهمله

ومضىالمكىالعهدعنالحديثأنهىالسلسالاجمالبهذا

ومكرالغزواتبحديثملماالمدقالعهدعنحديثهيستانف

وفتح)(وتبوك)(الحديبيةيوم)جرىوماوالمنافقيناليهود

اهلفيهجادلماومفصلا،(والطائف)(وحنين)(مكة

فيهاختلفوماالإسلاميةالدعوةأمورمنالاسلامنبىالكتاب

والانجيلالتوراةمنالكتابأهليدىبينعماالكريمالقرآن

حقيقةفىالراىفاوضح،الصحيحاصلهماعنالمخرفين

منونبى،الأولادمنلاولدالفهعبادمنعبدوإنهالمسيح

فإنهالمناقينالىالكتابأهلتركفإذا!الآلهةمنإلهلاالأنبياء

القارىءيوقفبماالدفينةمطوياتهمعنويكشفدخائلهميبين

تحيدحينالنزواتوتحكم،الأهواءوتسلطالنفوسخداععلى
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مؤيداالمؤلفكلاموجاء،وظاهراوتدعيهباطناالحقعن

حتىوهؤلاءاولئكعنمتحدثاينتحيهمنحيكلفىبالقرآن

الىالحديثواصلثموإبداعفذرةفىاللهكتابيشرحلكانه

فىفقالالانتصاراتهذهبعدالاسلامأثرعنمتحدثانهايته

.ايجاز)1(

كلفاالعربيةالجزيرةفىوانتشرالاسلامأمرعظموكذلك)

فىإليهانتهىومامكةفىعليهالإسلامبدأماالىسريعةونظرة

ارادتعلياقوةأنجلاءفىتبينالقصيرابوقثهذافىالمدينة

العربكلمةيجمعوأن،أؤلاوينتشريقبرىأنالدينلهذا

النرعلىتتعاونمؤتلفةواحدةأمةويجعلهمأهواءهمويوخد

بينهمكانالذىبعدوالعدوانالإثمعلىتتعاونولاوالتقوى

حربومن،اختصاماىواختصام،اختلافاىاختلافمن

كذلكوارادت،الاحيانأكزقىوالسنانوبالسيفبالألسنة

الوفاءفتحل،الموروثةوسننهموعاداتهمأخلاقهممنتغئران

مكانوالبر،الخيانةمحلوالأمانة،الغدرمحلنفوسهمفى

نأوأرادت،والقسوةالغلظةمكانوالرحمةوالرقة،الجحود

فيتنكبواالشرعلىوتدلهم،سبلهمإليهييسلكواالخيرلهمتبين

فيجدواالأعمالومحاسنفيجتنبوهاالآثامكبائرتبينوأن،طرقه

.(فيها

فىالحديثمنالمحمديةالسيرةنصيبالكاتبوفأوهكذا

الدولةشئونالىبعدهالينتقل،كتابهمنالأولالقسم

121ص،ا!س!ممرأة115(
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حديثالإسلامعنوليتحدثالنبوةعهدتلافيماالإسلامية

ندعيهفيمامبالغةالقارىءبنايظنوكيلا،المستوعبالدارس

المنصفينبأقوالدائمانستشهد،البحوثهذهفىكعادتنا-فإننا

نادونشتىآراءعلىالمطلعليقفمعاوالمغرضينالناقدينمن

وخهقدالكتابمناحدانجدولم،واحدرأىفيهيتحكم

لأن،جوانبهمنجانباىفىمامطعنا(الإسلام)مرآةلكتاب

عنأنصفوهمنوجدناولكنا،فيهيختلفأنمنأوضحالحق

الأستاذالبحاثةالأديبهؤلاءومن،نافذوبصرمكيناقتدار

)1(مستفيضحديثفىعنهقالحيثالتونسىخليفةمحمد

؟عاممنباكثر()طهالدكتوروفاةبعدنشره

،(مرآته)فىالمؤلفقذمهاالتىالإسلامصورةهىهذه)

يعيشكماأهلهيعيشعزيزاحرامجتمعاتعاليمهتج!دتوقد

البقاءولايطلبونلايعيشونكأنهمولكن،البشرسائر

فىبشريمثلهاأنمايمكنأفضلالتعاليمهذهإلاليمثلوا

بينهمتفاوتعلىذلككانوإن،لهاحنتجسيدفهم،الحياة

(مرآة)فىبروزاالصورةهذهزادوقد،تجسيدهامقدارفى

مواضعها،فىالكزيمالقرآنبآياتاستشهاداتهكزةالمؤلف

وإلىالعقولإلىينفذالذىالحىالإسلامصوتوالقرآن

أكزالعملإلىويحفز،غيرهينفذمماأقوىالضمائروإلىالقلوب

القرآنأفردأنالمؤلفإحسانتجاممنوكان،غيىهيحفزمما

عرضا.وأقواهاالكتابفصولباطول

21ص7491ا!سطسعدد،البربي،مجلة)1(
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الظاهر،فىقليلوالوقائعالأخبارنقدمنالكتابوحظ

خارجالنقدمجالأنغير،لنايبدوفيماكذلكالأمروليس

التىوالوقائعالأخبارنقدالمؤلفإذأن،لاداخلهالكتاب

ذلكاختارمنثم،عندهماصحمنهاواختارلهتيسرت

العرضرشيقالكتابجاءهناومنوحدهغرضهيحققما

(.الحجملطيف

الدكتورآثارفىيطعنواأنالمتحمسينمنقومالفلقد

والآثارالمطمئنةالآثاربينتفريقدون،بعامة؟القلمية

فإن،وئيدناقدضبطإلىيحتاجالمسلكهذاومثل،المتسرعة

إسلاميةثروةالنبويةالسيرةمجالفى(حسينطه)الدكتوركتب

الأدبقراءمنشديداحباصاحبهارزقوقد،عطاءذات

يحببانجديرالحبوبهذا،الإسلامبقاعأكثرفىالعربى

وفاهاحيثالمطهرة-وسلمعليهاللهصلى-الرسولسيرةإليهم

النقادمننفرجاءفإذا،واستنباطاوتصويرابسطاحقها

الله-صلىالرسولسيرةعن(حسينطه)ماكتبهيحاربون

منعذبموردعنالمسلمةالشبيبةيصذونفإنهم-وسلمعليه

،يقرءونماأكثرفىنظيرهيجدونلاقدالمطهرةالسيرةحياض

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولعنماكتبكلفىوالمؤلف

منالمخلصوننقلهاأنباءمنالإسلامىالتراثفىجاءبماملقزم

ؤجهوإذا!!وإعجابثقةفىتراثهمالأيدىتتداولممنالعلماء

بشرىكتابمنهلايخلومافذلكمساثلهبعضإلىعلمىانتقاد

نحاسبأناما،وحدهلنهالكمالإذان،إنسانأئفه
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مخطئةبأشياء(حسينطه)انتاجفىالمطهرةالسيرةصفحات

غيرفذلك،بعدمنعنهاورجعالكتبهذهغيىفىذكرها

طه)الدكتوركتبهماإلىننظرانلناجازوإذا،المنصفينسبيل

لأحداثالرسمىالواقععن(السيرةهامش)فى(حسين

تصويرفىصدققدنراهفإنناالنبوةعهدفىالإسلامىالعالم

أبانكما،تصويرأصدقوالفكريةوالاجتماعيةالثقافيةالحياة

دونهيحللماتصالاوالشعوبالدولبينالفكرىالتياراتصال

أنهارمنالمانعةالحوائلوقيامالمعلوماتوقلةالمواصلاتبطء

بغرائزالمزودالإنساناستطاعحيث،وفلواتوجبالومحيطات

والصبرالمتصلةبالرحلةالصعابهذهيقهرأنالاستطلاعحب

أفا،نشوزبعدالطريقيسهلحتىالناهضةالحواجزعلى

ممافهوآخرحيناوالمسثمحيناالمقبولالاستطرادمنفيهوقعما

،الكتابفصولفىعامةظاهرةليسولكنهالفنىالعمليعيب

ينسىويكاد،قاصيةطويلةمسافاتعلىئرىشاذاستثناءبل

الكتابحسب!بديعمنسقانسجاممنالكتابفيهيغرقفيما

لقراءةئمفدنظيفدرجوأنه،للناشئةمحببحلوزادإنه

يكتبهاالتىالمطفرةالسيرةعنالرصينةالعلميةالبحوث

طه)سهولةفىأليس،غموضاتكونتكاددفةفىالمتخصصون

منإليهالصعودلايستطيعونعماللناشئةعوض(حسين

عنيغنىماالأدبىإمتاعهفىأليسثم،وتستقيمتلتوىبحوث

الأصيل.الجدعنالشبيبةتصرفعابثةقصصقراءة
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الحكبملنوفبق"محمد"

مقالاتالحكيمتوفيقللأستاذامحمد)كتابعنقرأت

وتعذه،قدرهمنترفعالعرىالعالمفىالكئابلكبارنقدية

فىيقعأنقبلالمقالاتهذهقرأت،الأثرقوىممتازاعملا

الىعينىفىرفعتهمشرفةفكرةعنهفاخذت،الكتابيدى

أدباءكبارمنفهو،الحكيئمتوفيقالأستاذيستحقهامرتبة

بداهالذىالتمثيلالأدبرائدوهو،العصرهذافىالعربية

ومثله،بعدهجاءلمنواضحاطريقافاختط،القويمسننهعل

لذلك،الحفيلالثناءمناليهيساقبماجديرالأصيلةألمعيتهفى

،-وسلمعليهاللهطه-(محمد)عنكتابهقراءةعلىأقبلت

قريحةعنتتمخض!أنمايمكنأبدعساجدأننىنف!ىوفى

ثم،أحداثهاوتعمق،النبويةالسبيرةقرأ،موهوبكاتب

بعضأنأعلموأنا،بمستواهتليقأدبيةمسرحيةمنهاصاغ

قدتمثيليا-يكنلموان-الروائىالمجالفىالمرموقينالكتاب

فصؤروا،فنىقصم!قالبفىالنبويةالسيرةكتابةفىوفقوا

المصطفىتبئهاوتاريخالكريمةالإسلاميةالدعوةأحداث

نأدونالتاريخىالواقعلخدمةبالخياليستعينروائياتصويرا

علىدليلاكتبوهمافجاء!تثبتلمبزيادةالنبويةالشخصيةيم!ق

اليهاتجهإذاالمطهرةالسيرةيتحيفلا.المتصلالرواثىالفنأن

الأديالخيالأنعلىدليلاماكتبوهجاءكما،اصيلكاتب
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فىلتظهرالحقيقةعلىالأضواءوتسليطالواقعلتوضيحيجىء

لأبطالهخياليةشخصيةالروائىاضاففإذا،بريقاسطع

مناستترلماصادقكشفأداةمنهايتخذفإنهالحقيقيين

الىتنسباندونعلمتلأحداثتنفيذوأداه،الخلجات

إبراهيمالأصتاذالمجالهذافىابدعواال!ذينومن،معينفاعل

معروفوالأستاذ،القمر()بابروايةصاحبرمزى

الكاتبينفكلا،(قريش)سيدروايةصاحبالأرناءوط

نبىعنللحديثالممتدةالطويلةروايتهأفردقدالكبيرين

أداءفىالعقباتمنقابلمامصؤرا،الخالدةورسالتهالاسلام

الىالظلماتمنالبشرإنقاذفىالممتازجهدهومبرزا،رسالته

ذات،محكمةفنيةكتابةروايتهكتبقدوكلاهما،النور

نشازدونتتابع،متعاقبةأدواروذات،متماسكةحلقات

وكان!فيهلاتفككعضوياانسجامااطرادهافىوتنسجم

يكونأنالحكيمتوفيقكالأستاذكبيررائدمنرأىفىالمنتظر

فىبراعةوأوفى،سابقيهمنصوغاوأحكم،تهدياألطف

أبطاليكونبحيثالعضوىوالتماسك،الفنىالانسجام

دونالطبيعيةأدوارهالتؤدىتتعاقبفصولذوىالمسرحية

توفيق،الأستاذروايةأقرأإنقبللىخيلهكذا،انفصام

القارىءولا.أكتم،تقريظهافىكتبمماكثيراقرأتأنوبعد

وتلاحق،المشاهدانفصالالىأشارواقدالمقرظينكبارأن

،تبريراتمنبهاقتنعوابمالذلكوعلفوا،تماسكدونالأدوار

يمنعبحيثالخطرمنالانفصالهذاأنلأتضورأكنلمولكنئ
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جيادآثارمنقذمفيماالمؤلففيهبرعماوهوالعضوىالتلاحم

أدرسهاالتىوالمسرحية؟المختارالنبىسيرةعنماكتبهغير

الفصلفى؟فصولثلائةوبينهماوخاتمةمقدمةفىتقعالآن

منذالمطهرةالنبويةالسيرةحولتدورمضهداوثلالونستةالأول

تمئلمشهداعشرونالثاقالفصلوفى،الهجرةإلىالبعثة

عليهاللهصلى-مقامهمنالأولىالفترةفىالأحداثمنوقعما

معركةبعد(قريظة)بنىموقعةحتىبالمدينة-وسلم

مشهداوعشرونثلاثةالثالثالفصلوفى،(الأحزاب)

لمكة،الأعظمبالفتحوتنتهىالإفكحادثمنتبتدىء

الخاتمةوأما،النبوةقبلبالإرهاصاتفخاصةالمقدمةاما

عليهاللهصلىالنبىووفاةالوداعحجةبينعمافتتحدث

مشهداثلاثينمنأكزيضمالذىالفصلانوبديهى!وسلم

وكذلكرابطدونيتعاقبونبحيثممثليهاشخاصتختلف

ذاتالفصولهذه،الصثرينمناوأكثرالعشرينيضمما

أنتاجفىبعدأومنقبلمن.تعهدلاالتىالمتلاحقةالمشاهد

منهوالذىالمتسلسلالاتصالتمنعسواهأوالمسرحىالحكيم

علىيشقئماكانوإذاالمسرحىالعملفىالإتقانمؤكدت

ذاتالفصولمنفصلأحداثلهنلخصانالكريمالقارىء

فىوهىالمسرحيةالمقدمةإلىسنعمدفإننا،المتلاحقةالمشاهد

حتزإلىبالنسبةضئيلحئزفىجاءتمتلاحقةمشاهدثمانية

فعلى:المسرحىفهجهفىالمؤلفطريقةلتصؤر،الكتاب

.الكتاببقيةفىسارمنوالها

177

http://www.al-maktabeh.com



حوارايضورقصيربمشهدالمقدمةمنالأولالمنظريبتدىء)1(

باعلىاليهودئيصرخ،بالمدينةقومهمنوجماعةيهودىبين

يسالونهاهلهمنجماعةعليهفتقبل؟يهوديامعشر:صوته

الجماعةفتتطلعانظرواانظروا:اليهودىفيقول؟مالك

نجمطلع:اليهودئفيجيب،ماذا:وش!ألون،للسماء

المشهدويعقبه،بالمدينةالأولالمشهدفىجاءماكلهذا!أحمد

بجوارجالساعبدالمطلبعنيتحدثوهومكةفىالثاق

عنفيسال،أبشر:لهتقولامرأةإليهجاءتوقد؟الكعبة

ؤلدساعةاليهنظرتوأنهاولدارزقتآمنةإن:فتقولالسبب

فيفرح،الشامفىئصرىقصوربهرأتنورمنفخرج

عنالمرأةفتسالهرأيتالتىالرؤياانها:ويقولعبدالمطلب

وامتدظهرهمنخرجتفضةمنسلسلةراىأنهفيذكر،رؤياه

كلعلىشجرةورقةكانهاعادتثموالغربالشرقبينطرفاها

فوافقمحمداالمولودن!م:المرأةفقالت،نورمنهاورقة

فكانالتاريخبأقواليتقيدتوفيقالأستاذكانوإذا!عبدالمطلب

التىلاللمرأةنفسهلعبدالمطلبالتسميةينسبأنعييه

عنفيتحدثالثالثالمنظريجىءثم!كانمافهذا،بشرته

السعيد،الطفلالىواهتدائهامكةالىومقدمهاحليمة

منعرافعلىإياهعرضهاثم،الميمونةبركتهعنوحديثها

اقتلوهحولهبمنفيصيحالمختارالنبىأنهفيعرفيراههذيل

المقسةمنتلخيصات)1(
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لأبىوبشارتهبحيراعنفيتحدثالرابعالفصلأما!اقتلوه

عمهمعرحلحينوصلمعليهاللهصلىاللهرسولبنبوةطالب

كانحيثسبقماالىبالنسبةالمشهدهذاطالوقد،الشامالى

أولفىكمااثنتينمرتينورداأخذايتجاوزلاالمشاهدبعض

حولقريشخلافعنفيتحدثالخامسالمشهدأما،مشهد

وكيف،-الكعبةبناشيوممكانهفىالأسودالحجريضعقن

عليهووضعثويابسطحينالخلافمنالصاثقالأمينأنقدهم

جميعا،الحجرفيرفعوأالثوبمنبناحيةقبيلةكللتأخذالحجر

عليهاللهصلى-اللهرسولبينحوار.قصيرالسادسالمشهذوفى

ءخديجةتجارةفى"الخروجالىدعاهحينطالبأبىوعقه-وسلم

عنليتحدثالسابعالمشهدوجاء،الرزقلهاللهيسهلكى

عليهاللهصلى-محمدبامانة-عنهاالله-رضىخديجةاعجاب

والأخيرالثامنالفصلوتلاه،بهالاقترانفىورغبتها-وسلم

السعيد!المباركالاقرانهذاليعلنالمقدمةمق

منتلاهاتماصورةوهى،المقدمةمشاهدهىتلك

ومكة.المدينةبينالأحداثاماكنتنوعتوقد!المشاهد

تتبادلمعينةشخصياتعنديقفلاتوالياالوقائعوتوالت

العمل،فى،الفنيةالوحدةفتحقق،بالأفعالوتقومالحديث

بالمدينة.ليهودئبالسردشبيهةمشاهدفىتعرضالمؤلفولكن

الأولىالشامولرحلةهذيلولعراف،ولحليمة،ولعبدالمطلب

ولحديث،الكعبةبناءيومقريشولنزاع،بحيراوحديث

محمدعلىميسرةوثناءخديجةتجارةفىالشامالىالثانيةالرحلة
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الصادقبالأمينالسيدة)عجابالىثم-وسلمعليهاللهصلى-

،السردئالنمطهذافىالكاتبرأىوقد!بهالزواجواتمايم

هذهتقذمأنأوثركنت!!يزيداندونالسيرةحقائقيقدمما

فيدوروالأشخاصالمكانفيهيتحدفنىتماسكظلفىالحقائق

هذهليصؤروامشاهدهكلفىيظهرونأناسعلىكلهالفصل

لاللتمثيلفقطللقراءةالمسرحئةكانتداذا،الأحداث

الكتابفىالصحابةيظهرأنيضيرنافلاالنظارةأمامالمسرحى

مادامت،التاريخصحفعنمنقؤلافعلاقالوهبماليتحدثوا

هؤلاءلشخصياتاجلالاللتمثيللاوحدهاللقراءةالمسرحية

الكريم،مستواهمالى.يرتفعلاقنبتمثيلهايقومأنالعظام

يتحذانيعوقالذىفمافقطللقراءةالمسرحيةكانتإذا:أقول

يريدماكليشملبحيثالحديثيدوروأنوالأشخاصالمكان

بعضهمففىكثيروناناسيحتشدأنتعذرفإذا،الكاتب

يدلماالغائبينعنالحوارئالحديثفىاذبعضعنيغنىما

الكاتبيكونوقدإ!الموقفتطلبهاإذاوأقوالهمأعمالهمعلى

،يتعذرمماالمحذدالنطاقهذافىالوحدةهذهأنيرىالكبير

ولكنئ،اتجاههعلىوافقوهممنالروايةقرظواتنيكونوقد

ممالأكزثتسعكانتالممتازالمؤلفلدىالفنيةالطاقةأنارى

العناء!منالتخففآثراوبالتاليفتعخلولكنه،صنع

الىاتجاههالحمدكلللمؤلفنحمدشىء.فأبنامنيكنمهما

اليهميضيفلاحتىالسابقينأقوالمنبالماثورالمطلقالالتزام

حرصوهو،الأقوالمنبينطقونأوالأفعالمنياتونلاما
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وصحابته،العظيمالإسلامنبىبمكانةواثقايمانعنيصدر

:ياقماا3صهامشفىيقولأنإلىدعاهماوهذا،الأبرار

اللهصلى-النبىلسانعليجرىالذىالكلامانيلاحظ)

فىنصوصهوردتتاريخىهوكلامالكتابهذافى-وسلمعليه

هشامابن)سيرة:الحصرسبيلعلهىمعتمدةكتب

)والإصابة،سعد(ابن)وطبقات،(للسهيلىوتفسيرها

)وتاريخالأثير(،لابنالغابة)وأسدحجر(،لابن

(الوصول)وتيسيرالبخارى(،)وصحيحالطبرى(،

الوقائعكذلك،(للباجورىوتفسيره)(للترمذىوالشمائل)

ال!ابقالكتبفىمرويةصحيحةكلهاالكتابهذافىالواردة

النظامفيهيتبعلموتنسيقهاالوقائعهذهترتيبأنعل،ذكرها

الكتابهذاأنمفهومهولما،التاريخكتبفىالمعروفالزمنى

(.فنىعملهووإنماولاعلميائاريخياعملاليس

دعاالذىهوزيادةدونبالماثورالتقيدعلىالحرصهذا

ناالرافعىصادقمصطفىالأستاذالكبيرالاسلامىالكاتب

)1(:الدقيقالعملهذاعنيقول

أشبهالكتابهذاتصنيففىالحكيمتوفيقالأستاذعمل)

وإظهارهاأمريكاعنالكشففىكولمب()كريستوفربعملشىء

التاريخفىاوجدهاولكنه،وجودهايخلقلم،للدنياالدنيامن

وكانت،العالمالىبهاجاءفقيلإليهاوذهب،الب!ثرى

3/23691)136(الحدد/الرعالةمجلة)1(
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الصبروبينهابينهوضعثمعقلهفىالتىبالعينرآهاأنهمعجزته

ماثلة.حقيقةاليهاانتهىحتىوالعلموالحذقوالمعاناة

التاريخكتبمنوماتناولهاالسيرةكتبالأستاذقرا

فكرةغيىوفكرة،المؤرخقريحةغيربقريحةوالشمائلوالطبقات

خيالغيروخيال،المحدثطريقةغيروطريقة،الفقيه

،الراىطبيعةغيروطبيعة،الزتدقةعقلغيروعقل،القاص

فيهاالذىالجميلالفنلهفخلص،الجدلقصدغيروقصد

الشاعرإحساسهعلىوأمرها،المشبربةالفنيةبقريحتهقرأهاإذ

كماالإحساسوهذاالقريحةبهذهالتاريخمنواستلها،المتوثب

محققة،الإلهىغرضهاالىمتجهةالساميةطبيعتهافىهى

.(المعجزةالروحانيةعجائبها

عندهوقفبماالأستاذمنقنعواخاله،الرافعىقالهماهذا

تركفىعذراللكاتبنفسهوبينبينهملتمساالمتنوعالعرضمن

ولست،الأمانإلىالسبيليناهدىإذأنهنتصورهماكنا

نأالكاتبمقدرةفىأطمعكنتأقأقررحينلرأىأتعصب

عناهماعلىالمحافظةكلالمحافظةمع؟الفنىالتناسقتراعى

تقصيركلبجانبهيهوناولمطلبفهذا،الدقيقالصدقمن

إلىقريبمشهدمنالقارىءيقفزلاأنأوثركنتكما،سواه

المسرحيةفىماالىمضافاالإمتاعجانبلهليكملبعيدمشهد

.الإقناعقوةمن
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أنهكما!تزيددونحقاالتاريخبأقوالالكاتبالتزملقد

وقدالباهرةنصاعتهافىالتعبيريةالأقوالهذهصيغعلىحاقظ

المتوسطقارثهفامدالعربيةالفصاحةعهودأرقىفىصدرت

فيقرأالزاثعبابيقتحمأنعلىوشخعه،رصينبياقبنمط

كتابيقرأأناولىثمواولى!الأثيروابنوللطبرىهشاملابن

الحديثكتبيقرأوأن،السيرةمشاهدبعضعنتحدثإذالله

وكل!الكريمقائلهاحياةأنحاءعلىبالضوءتشغمناراتوفيها

ثمين.كسبذلك

منمكتملامشهداللقارىءننقلالكبيرللكاتبوانصافا

محافظةالسلفيةالنصوصعلىحافظكيفليرىالكثيرةمشاهده

كلوالحقيقة،بجديدياتلمأنهللقارىءخئلحتى،تاقة

الاختبارفىكاتبكليعرفهمستزاجهدابذلأنهالحقيقة

فىلاحدةعلىمشهدكلفىالمتصلالسردتسلسلعلىالدقيق

المؤلفلأن،مطردنسقفىقارئهامعهاجرىاذابعامةالمشاهد

للقارىءيقذمثمطويلصمتفىويعللويوازنويهضميقرأ

وراءهاوان،معاناةدؤنلساعتهعليهوقعممايظنهاخلاصة

والاختيار!والزشيحوالجبمالتنقيبمنماوراءها

وهوالأولالفصلمنوالثلائينالثالثالمنظرللقارىءننقل

تصويراالشعبفىليلاالخزرجواجتماع(العقبةبيعة)يصؤر

الىمستزيدلايحتاجبحيثالبيعةهذهشئونمننعلملمامطابقا

مزيد.

اخى.ابنياوعدوكأوقد:العباس
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مجمد:نعم.

كانوافإن،لكوأتوئق،أمركأحضرأنأحببتإق:العباس

إلىبكويخرجوا،معكويقوموايمنعوكأنعلىقادرينحقا

الأنصار.نعم.واللهف!نهمبلادهم

الشعب.فىخفيةمجتمعون)نهم:محمد

لكثير.واللهعددهمان،هؤلاء(القومالىينظر):العباس

عليكم.السلام:محمد

والرحمة.السلامالنبىوعلى)ينهضون(:القوآ

محمداإنالخزرجيامعشر:(فيهمويقوممنهم)يدنو:العباس

رأينامثلعلىهوممنقومنامنمنعناهوقد،علمتمقدحيثمنا

أبىوإنه،بلدهفىومنعة،قومهمنعزفىفهو،فيه

وافونأنكمترونكنتمفإنبكموالفحوق،إليكمالانحيازإلا

منتحملتمومافانتمخالفهممنومانعوه،اليهدعوتموهبماله

بهالخروجبعدوخاذلوهمسقموهإنكمترونكنتموان؟ذلك

.وبلدهقومهمنومنعةعزفىفإنه،فدعوهالآنفمن،اليكم

فخذالهيارسولفتكلم،ماقلتسمعناقد:الخزرج

أحببت.ماوربكلنفسك

نساءكممنهتمنعونمماتمنعوقانعلىابايعكممحمد:

وأبناءكم.

منهنمنعممالنمنعكبالحقبعثكوالذىنحن:معروربنالبراء

وأهلالحرولباهلواللهفنحن،اللهرسوليافبايعنا،أزرنا

كابر.عنكابراورثناهاالحلقة
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الله،رسوليا:فيقولالتيهانبنالهيثمهورجليهص

نإعسيتفهل،لقاطعوهاوإئا،حبالااليهودوبينبينناان

وتدعنا؟قوعكاإلىترجعأن،اللهاظهركثمذلكفعلنانحن

وانتممنكمأنا،الهدموالهدم،الدمالدمبل)يبتسم(:محمد

بنالعباسينهضسالمتممنواسالمحاربتممنأحارب،منى

:فيقولعبادة

.؟الرجلهذاتبايعونعلامتدرونهلالخزرجمعشريا

نعم.:الخزر!

منوالأسودالأحمرحربعلىتبايعونهإنكم:عبادةابن

مصيبة،أموالكماخهكتإذاأنكمترؤنكنتمفإن،الناس

خزىفعلئمإنوافهفهو،الآنفمناسلمتموهقتلاواشرافكم

إليهدعوتموهبمالهوافونأنكمترونكنتموإن،والآخرةالدنيا

خيرواللهفهو،فخذوهالأشرافوقتل،الأموالضهكةعلى

.والآخرةالدنيا

لنافماالأشرافوقتلالأموالمصيبةعلىنأخذهإنا:الخزرج

وفيئا؟.نحنإناللهيارسولبذلك

الجئة.:محمد

يدك.ابسط:الخزرج

يده(.لهم)يبسط:محمد

.بايعناكإنااشهداللهم:الخزرج

بماقومهمعلىليكونوانقيباعشراثنىمنكمإكأخرجوا:محمد

ثيهم.
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يارسولهؤلاء(منهمرجلاع!ثراثنى)يخرجون:الخزر!

الله.

ككفالةكفلاء،فيكمبماقومكمعلىأنتم:للنقباءمحمد

للمسلمين.قومىعلىكفيلوأنا،مريمبنلعي!ىالحوارفي

الله.يانبىنعم:النقباء

العقبةراسمنصارخصوتيرتفع

الصوت،أ

قدمعهوالصباءمذممفىلكمهل:الجباجبأهليا

حربكم.علىاجتمعوا

العقبة.راسمنيصرخالشيطانهذا:العباس

..ويصيحونيلتفتونالجميع

واللهاما،اللهعدوأىاستمع،أزيبابنهذامحمد:

لك.لافرغن

منه.باللهنعوذ:الخزرج

رحالكم.الىارفضوا،اللقوم(محمد

أهلعلىلنميلنشئتإنبالحقبعثكالذىوالله:عبادةابن

باسيافنا.غدامنى

)1(.رحالكمإلىارجعواولكن:بذلكنؤمرلم:محمد

يكونفقدالكتابمشاهدأكزليمثلالنموذجهذانقدم

ولكنه-،عنهينحطمافيهايكونوقد،ابداعايفوقهمافيها

اعمد،.كابمنالأولىالطبةمن(-166)161الصفحاتبينما)1(
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علىاعتمدحينالمؤلفانتهجهالذىالعامللطابعصورة-بعد

هوحوارئنسقعلىبهالياقالأولىكتبهافىالسيرةنصوص

منوحديثةقديمةالسيرةكتبوليست،الكتابفىجهدهجل

الففقد،جئارعملاالمشاهدهذهاختياريعدبحيثالصعوية

كتبظهرتأنبعدمحمدعنكتابهالحكيمتوفيقالأستاذ

رضارشيدومحمد،المولىجادأحمدومحمدالخضرىالشيخ

التراثبكتبماجاءعرضتقدوكلهاهيكلحسينومحمد

ابنسيرةقراءةوأصبحت،إليهالرجوعفسهل،!ثاثقاعرضا

!القارىءطوقفىالنبوىالتاريخكتبمنتلاهاوماهشام

النبويةالسيرةقزبقدالحكيمتوفيقالأستاذكتابانقلناواذا

سحرهاالتىالشبيبةافهامومنالمدارشطلبةعقولمن

الأوربىالتراثمنتقرافيماإليهفاشرأبتالحديثالأسلوب

يردواأناليهمماحبب)محمد(كتابفىوجدوابحيث

فقدذلكقلنااذا،قريبصافنبعمنالمطهرةالسيرةحياض

الزياتحسنأحمدالأستاذقالهماقلناإذاأما،الكتابانصفنا

مجلة)افتتاحياتمنلامعةافتتاحيةبتقريظةخمقحينعنه

)1(:المؤلفعملفىالفنىالحوارعنفقال(الرسالة

مماالحواراقتباس)يريدجرىالذىالنمطعلىتمثيلهأما)

الذىالمبدعالفنفهو(السابقينمنأبطالهلسانعلىفعلاكان

الروايةفضولمنالحادثيجرد،الطبيعةوتهديه،الإلهاميمده

3691سنة1353/2الحددالرسالةجملة)1(
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ثمبساطتهالىويحيله،جوهرهإلىفيرده،الحديثونافلة

البيئةويحى،المناسباتويعيدالأمكنةوئحددالأشخاصيبعث

أهله،ويعايش،حياتهفيحيا،عصرهإلىبالقارىءفيرجع

ويدرك،مايقولونباذنيهوشصمع،مايعملونبعينيهفيرى

توفيقماعملهوذلك،الموقفودوافع،الحالموانعبنفسه

فىالخطيرةالمواقفإلىعمد)محمد(الجديدكتابهفىالحكيم

تاريخفىالعظيمةوالمواقع-وسلمعليهاللهصلى-الرسولحياة

الذىبالعمل،عليهكانتالذىالوضععلىفمثلهاالرسالة

ثم،انتشرالذىوبالروح،جرىالذىوبالحوار،حدث

الألوانوأظهر،المؤرخأغفلهاالتىالنفسيةالبواعثصؤر

العللواستبانت.الأسبابفاتصلتالزمناحالهاالتىالمحلية

.الفروقوتحدذت

عن-الله-رحمه(الزيات)الأستاذقالهماقلناإذاأقول

كلعنكليلةهىالتىالرضابعيننظرنافقد،الكتاب

تتلمسالتىالسخطبعينننظرلا-اللهشهد-انناكما،عيب

فنجدمعتدلةنظرةننظربل،سبيلكلمنالمساوىء

إلىبالقارىءرجعقدالمؤلفإنقولهفىرقيقاكان(الزيات)

يعملونمابعينهفيرىأهلهويعايشحياتهليحيا،النبوةعصر

ودوافعالحالموانعبنفسهويدركمايقولونباذنهوش!مع

حينمتسامحاكاناللهرحمهالزياتأستاذنانجدكما،الموقف

صوروأنهالإلهاميمدهالذىالمباعالفنأنهالروايةفنعنقال
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احالهاالتىالمحليةالألوانوأظهرالمؤرخاغفلهاالتىالبواعث

.(الفروقوتحددتالعللواستبانتالأسبابفاتصلتالزمن

مقدورهفىهوأكبرجهدالىحاجةفىتوفيقالأستاذكانلقد

كلانظنولعله،متسامحا(الزيات)قالهمايبلغلكىقطعا

القديمغيريريدونلاقومقبلمنعليهسيؤاخذفنىابتداع

يبدعأندونوينضدينسقومضى،الدعةفآثرالمكرز،

؟قالحينالمتنبىعناهفيماوقعوهكذاالإطارويحكمالصورة

شيئاالناسعيوبفىأرولم

التمامعلىالقادرينكنقص

فيماالمختلفةالآراءمنملاحقتهيمكنناماتتبعفىوكعادتنا

هومحايدناقدإلىنتجلافإنناوالمؤلفاتالبحوثمننعرض

الحكيم،توفيقالأستاذمسرحيةقرأ،مظهرإسماعيلالأستاذ

نظرهبوجهةتقذمثم،كذلكعنهاالكئابكبارماكتبهوقرا

:)1(فقالالخاصة

كماالحوادثفنهوإنمافنمنالقضةمافىأن)ونجد

الأقوالبلاغةهىإنماوبلاغةفكرةمنفيهاماوكل،وقعت

فكرةإلاجديدمنالقضةهذهفىليسأنهوعندى،قيلتالتى

قصةمساقالسيركتبحوادثبعضالكاتبيسوقان

جميلة.فكرةوهى،تمثيلية

88.مجلد442ص3691ضةمارصالمقطفمجلة()1
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الحوادثيسقلمالمؤلفالأستاذأنالناقديلاحظكذلك

قصةوضعفىجازإنأمروهذا،تماماوقعتكماالتاريخئة

مماهوولاإطلاقايجوزلافإنهتاريخيينغيراشخاصعنخيالية

وأحاطمعرفةأدقالتاريخعرفهمرجالنحوالفنبهيسمح

تدوين،أدقحياتهمحوادثودؤنت،إحاطةكلباشخاصهم

بعضروايةفىيقذمأنللمؤلفبانوقلناتجوزناإذاأنناعلى

هىمانعرفلمفإننا،البعضروايةفىيؤخروانالحوادث

التىالحكمةوجهنتبينولم،ذلكعلحملتهالتىالفنيةالحاجة

قالبفىمسبوكةالحوادثبعضيظهرلمهذافإن،اليهساقته

سبكهامنيزدولم،التاريخىبترتيبها،حدثتمماروعةاشد

جانبفىكانتالحكمةبانليشعرالناقدإنبل،شيئاالأصيل

فنأيفتنلمالكاتبدامما،تماماوقعتكمامرتبةالحوادثسوق

مادةالتاريخيةالحوادثفنمنيتخذباناكتفىدانما،جديدا

قصصية.

تمكنهمادةعلىالمؤلفيقعانالمستطاعمنكانأنهوعندى

رجعأنهلو،جديدةصورةفىالعربىالنبىبطولةيجلوانمن

بدقاثقوأحاط،تفسيرهاعلىواطلغالأحاديثكتبإلى

هذهأنغير،بالأحاديثالسيرةحوادثتصلالتىالعلاقات

والتعب،الوقتمنكثيرإلىتحتاجشاقةارىماعلىالمهمة

للنبىمايقذركاتبكلينتحيهاانالواجبمنخطةولكنها

الأسفمعنقولأئاغير،واحزامقدسيةمنالعظيمالعربى

قدرخلصتفنيةآثاراتفضلالحديثةالآدابنزعةإنالشديد
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أرتآهماهذا(الفنانوثقافة)(الحكيم)موازناتمنالمستطاع

(الزيات)الأستاذكانواذا!مجاملةدونرآهماذكرمحايدناقد

الحكيم()الأستاذعلىاشارالذىهوانهكلمتهفىقالتد

جيدافصلالهنشرثم،السيرةكتابةفىالفنهذاالىبالاتجاه

فىالاتجاههذاوقعليرى(الرسالة)صفحاتعلىالهجرةعن

حينإذنفهوالكتابتاليفإلى-يتجهانقبلالقراءنفوس

أنهأعماقهفىيشعرإنما(الحكيم)الأستاذكتابعنيتحدث

صفحاتعلىمنهونشروباركهإليهوخهعملعنيتحدث

انطباعدونالكتابتلقىإذمظهرالأستاذكذلكولا،مجلته

.يراهكمانقدهفسخل،سابق

كتابفىالفنىالعملهذاقيمةنحوبنفىوماطاف

عنهفتحدثخورشيدفاروقالأستاذبنفسطافقد(محمد)

فيه)1(.تساءلمقالفى

ليسهذاان،فحسبالوقائعسرد-المؤلف-يريد"هل

وتوفيق()،أقربالمؤرخعملإلىهبربل،الأديبعمل

يختارانللأديببكفىهل،تحقيقهولاالمؤرخدقةفيهليست

وتحول،الاختيارفيحسنالصورةمنهايلقطالتىالزوايا

وعنعناتأسانيدمنفيهابماالأسلوبالمعقدةالتاريخيةالروايات

ناالناجحالأدبللعمليكفىوهل،عذبسهلحديثإلى

عناءمنتحفلوما،ضخممجهودمنالأديببذلمافيهنلمح

.5291صنة507/03/6العددالكانةمجلة)1(
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نأتقرأحينتحسقأنت،نفسهالأديبخلالهمننرىأندون

المجهودطوايافىانزوىقديكتببماالكاتباحساس

لعمارةرسماالكتابفىترىأنتستطيعوأنت،والترتيب

ولكنها،مرهفهندسىذوقفيها،حقاجميلة،ضخمة

،المهندسيح!همماشىءعنلاتعبروروعتهاجمالهامنبالرغم

بهإ.ينفعلمماشيئاولاتحكى

الفصولينسقأن،كلهذلكيتفادىلكىالكاتبكان.على

تتحدثشخصياتيخترعوأن،المألوفالمسرحىالنمطعلى

المتواليةأدوارهافىتتعاقبأصيلة.لتكون،كانكماالواقععن

فصل.آخرإلىفصلأولمن

الذهنفىماثلةفهىالفصولبعضفىاحتجبتوإذا

يصبحهنا،مابداتلتتمرجوعهاوينتظرالقارىءيتطلبها

المؤلفيستطيعوهنا،التاريخيةمكانتهيفقدأندونفنئاالعمل

عهودهاشتىفىملامحهاورسمالشخصيةإنماءفىيبرزقدرتهأن

،الكتابأخذلأنهيقراماإلىالقارىءيرتاحوهنا،المختلفة

التأليفأصولإلىيخضعفنئاعملاسيقرأأنهاعتقادهوفى

نأنريدماإلىترشدناالقمر!أبابروايةإلىونظرةالمسرحى

الأحداثولكنخياليةشخصية)ورقة(القضةفبطل،يكون

الدعوةعنلتتحدثالصفحاتشتىفىحولهمندارت

لعهدالجزيرةفىالاجتماعيةالأحوالوعن،الاسلامية

اللهصلى-اللهرسولأداهاكماالإسلامرسالةوعن،الدعوة

إبراهيمالأستاذكانوهنا،وأتمهوجهأكملعلى-وسلمعليه
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يغفللمكماالرواثىالتاليفحقئضعلمروائيامؤلفارمزى

إليهمنسوياالأستاذعملكانوهنا،كانكماالتاريختصوير

.!اختارثمواستوعبدرسلاكقارىء،حقيقىكمؤلف

حقائقتقريرإلىاهتدىقد(توفيق)الأستاذأنننكرلا

عنتحدثمثلافهو،الكلماتوأخف.الفمساتبايسررائعة

عناهمافاكد،(بدر)غزوةعنكلامهعندالإسلامفىالقتاذ

الكريم:بقولهوجلعزالله

ن!يره!غلىآدتةؤ!!خملموأبآتهتميمنلوتلقديننأز)1

!ا!هوتقلإيز

رداكانقريشلتجارةالمسلمينتعقبأنأظهرحين

منأخرجوهمأنبعدبمكةالمسلمينأموالاحتجازهمعلى

فىادارحينذلكأكدالعزيزبدينهمفرارامهاجرينديارهم

الحديث:هذاالمشاهدبعض

فيها،عظيمةعيرفىالشاممنمقبلحرببن-أبوسفيانبلال

تجاراتهم.منوتجارة،قريشأموال

؟رجالمنفيهاوكم:(فكرةرأسهفىلمعت)وقد:عمر

.أوأربعونقريشمنرحلائلاثون:بلال

.راىلىبداقد:عمر

أسمع.:قل:ابوبكر
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منقريشأخرجتنالقد،الماللهذانعرضأن(رى:عمر

فهى،العيرهذهنصبفإن،ومالنااهلنامنوجودتنا،ديارنا

بمالهومال،حقنابعض

الله؟1رسولنستاذنالا:أبوبكر

فكتمه.اللهرسولالىقم،بل:عمر

الله.رسولياذنأنعى:بلال

نرضىلا،المهاجرينمعثرأنا؟ياذنفإنهاللهشماءإن:عمر

لنااذوافقد!،احتملوامماأكثركواهلهمعلىالأنصاريحتملناأن

الله.أعطانامماننفقأنلناوآن،ماعليهم

.قادمانوابوبكراللهرسول:بلال

المسلمين.معشريا:ابوبكر

فيهاقريشعيرهذه-المسلموناليهاجتمعوقدمحمد-

يغنمكموها)1(أنلعلءاللهاليهافاخرجوا،أموالكم

ومشروعيتهاالحربدواعىبينقدالحوارهذافىفالمؤلف

تحتمللمخفيفةلمسةفى،منصفلايعزضهعملى-بمتطق

أقنعتوقد،كثيرةصفحاتعنكفتولكنها،التطويل

الفنآثاربعضوهذا،منطقمنحملتبماوسامعهاقارئها

.الطرقايسرمنالصميميبلغحينالصادق

ك!ما،.الحزينالنفىالوهجيصؤرآخربحوارونستشهد

اللافحالوهجهذا،الرصينالعاقلالمنطقالسابقالحوارصؤر

214.عمد،ص)1(1
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،(بدر)هزيمةعقبالمشركينصدورفىاوارهاشتعلالذى

منتحملممامتنفساتريدجاهليةحميةفىالثارعلىفعملوا

حتىالقتلىعلىالبكاءتحريمعلىتواصتوقد،المبرحالشجى

.فيقولونالهزيمةبعديجتمعوناولاءهاهمتثار

محمداوأن،أبوسفيانبهاوجاءتجارتناربحتلقد:عكرمة

فلعلنا،حربهعلىالمالبهذافاعينوناخياركموقتلوتركمقد

منا.أصاببمنثارنامنهندرك

الراى.نعم:أبوسفيان

باموالنا.محمدلحربفلنخرج،نعم:قرل!

ياوحثى.:لهعبدأينادى:جبير

.يامولاىلبيك:وح!ثى

به،ءتخطىفقلما،الحبشةقذفبرمحكتقذفانك:جبير

بعمىمحمدعئمحمزةقتلتأنتفإن،الناسمعفاخرج

عتيق.فانتطليحة

أفعل.)فرحا(:وح!ثى

وأحابيشها!.جدهابحذهاقريشفلتخرج:ابوسفيان

.ويتفرقون،الثار،الثار،تصيح:قريش

الفه.رسوللحربسخرجونويحهم:الفضللأمابورافع

الرسولينبىءعفه،فلنخبرهالعباسجاءإذا:الفضلأم

بخبرهم.

نعم.:أبورافع

؟القادممنإتنظراالفضلام
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المطلب.بنالأسودهذا:ابورافع

.ولدهمنثلائةلهأصيبلقد:الفضلأم

أبورافع.خلفهاويدخلدارهاتدخل

هذهأليست:يقودهغلامومعه(بصرهكص)وقدالأسود

نائحة؟

الفضاء.فىيترددصوتالىيصغى

نعم.:الغلام

قريشبكتهل؟النحيباحلهلوانظراذهب:الأسود

.احترققدجوفىفإنحكيمةأبىعلىابكىلعلى؟قتلاهاعلى

(.عليهتقبلعتبةبنت)هندسريعايذهبالغلام

المطلب.ابنياهناتصنعماذا:هند

؟.أفتتن:الأسود

عتبة.بنتهندأنا:هند

ابيك؟علىبكيتأما:الأسؤد

الحين.يحنلم:هند

صائحا(.)يعودالغلام

النحيب.يحللم:الغلام

النائحة؟وماتلك:الأسود

اضلتهبعيرعلىتبكىايراةهىإنما.:الغلام

.اطراق(فىومضىغلامهذرعالىاستند)وقد:الأسود

السهود.النوممنويمنعهابعيرلهايضلأناتبكى

الجدودتقاصرت(بدر)علىولكن(بدر)علىأبكىولا
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وأخفكلامأيسروفى؟الشجنهذاتصويرفىبراعةفاى

حوار!

فيهاوقعشتىأخطاءتصحيحفىالتاريخحقنذكرانبقى

يتطلبالخطاولكنالخطا؟منخلاكتابوأى،المؤلف

وسمابديه.التصويب

وقع(والعشرونالسابع)المنظرعنوانتحت132صفى-ا

منطريقفىالخطاببنوعمرعبداللهبننعيمبينالحوارهذا

ليلا.مكةطرق

ياعمر؟.تريدأين:نعيم

الخماراسحاقولقدجئت،أجدهمفلاجلسائىأريد:عمر

اجده.فلممنهافاشربخمرا.جمندهاجدلعلى

ويتلو:،الخمرعهدممىلقد:نعيم

الشيطانعملمنرجسوالأزلاموالأنصابوالميسرالخمر)إنما

09المائدة.(فاجتنبوه

الذىالصابىءهذا،محمدوفعل،محمدكلامهذا:عمر

وشتتاحلامها.،وسفه،دينهاوعابقريش!،أمرفرق

شعراءها.وشرد،بهارجهاوضيع،مجالسها

فعله.ونعم*م!!هم:نعيم

اتبعته؟انك:عمر

نعم.:نعيم
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بسيفىمحمدالاقتلنوالله،اللهقبحك)يلطمه(عمر:

هذا.

يسلمانقبل!بمكةحرمتقدالخمرانعلىيدلكلاموهذا

الكريمة:الآيةوان-عنهالله-رضىالخطاببنعمر

الشيطانعملمنرجسوالأزلاموالأنصابوالميسرالخمر"انما

افاجتنبوه

لأن،واصىخطاوهذا،الرسولهجرةذا،ممكةلتق

كما-عنهاللى-رضىعمروان،المدينةفىالأتحرملمالخمر

:ميسرةأبىعنروابةفىيقولكان-الطبرىتفسيرفىجاء

)يسالونكالبقرةآيةفنزلتشافيا(بياناالخمرفىلنابين)اللهم

أكبروإثمهماللناسومنافعكبيرإثمفيهماقلوانيسرالخمرعن

921آيةنفعهما(من

:يقولفعاد،عليهفقرثتعمرفذعىإلروايةقالت

فىالتىالأيةفنزلت."شافيابياناالخمرفىلنابيناللهم)

حتىسكارىوأنتمالصلاةتقربوالاآمنواالذينايها)ياالنساء

فدعى-تغتسلوا(حتىيمبيلعبارىإلاجنباولاماتقولونتعلموا

شبافيا"بياناالخمرفىلنابيناللهم":فقالعليهفقرئتعمر

والميسرالخمرإنماآمنواالذينايها)ياالمائدةفىالتىالآيةفنزلت
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لعلكمفابتنبوهالث!يطانعبلمنرجسوالأزلاموالأنصاب

والبغضاءالعدا!ةبينكميوقعأنالشيطانيريدإنما،تفلحون

أنتم7فهلالصلاةوعناللهذكرعنويصدكموالميسرالخمرفى.

09،19الآيتان.(منتهون

انتهينا!انتهينا:عمرفقال

التفسيركتبجلفىنجدهاالنزولأسبابفىالقضةهذه

،(والبغوى)(كئيروابن)،(الطبرى)فىنجدها،ابذاثعة

،(للزنحشرىالكشاف)وفى،(حيانلأبىالمحيطوالبحر)

بنبكرلأبلمقرآنآأوأحكا(للألوصىالمعاق)وروح

والحديث!والتفسيرالفقهكتبمنأحم!لاوما،(العربى

وكان!.ومكانهزمانهفىصحعغيربالآيةالمؤلففاستشهاد

يتثبت.أنعليه

:قال251صفى2-

قتلاأعداءهمالمسلمونويثخن،القتالرطيس،ويحمى

القتلىأحدأدرعالزبيربنعبداللهوشتلب،سلبا،وأسرا

.(وابنهخلفبناميةوياسر

سيفه.رافعا،الزبيربنعبدالله

خلف.بنأميةهذا

كاناذ،(بدر)غزوةفىالزبيربنعبداللهلذكرمحلولا

وششلبالسلاحيحملفكيف،الموقعةعندواحدةسنةعمره

كتبفىوالثابت!وابنهخلفبنأميةوياصالقتلىأحد2درع
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.بنعبدالرحمنهوخلفبنأميةأسرالذىانجميعهاالسيرة

الطبرىقالوقد،الإسلامقبلمكةفىلهصديقاوكانعوف

مانضه:تاريخهفى

لىخلفينأميةكان:قالعوفبنعبدالرحمنعن.).

أسلمتحينفسميتعمروعبداسمىوكان،بمكةصديقا

:فيقولبمكةونحنيلقاقفكان،بمكةونحنعبدالرحمن

نعم:فاقول؟أبوكسماكه-،سمعنأرغبت،ياعبدعفرو

أدعوكشيثاوبينكبينىفاجعلالرحمناعرفلاقإق:فيقول

باأدعوكللاأناوأما،الأولباسمكتجيبتىفلاأنتأمابه

أجبه،لمياعبدعمروإذا.دعاقفكان:قال،لاأعرف

فانت:قالماشئتابا.علياوبينكبينىاجعل:فقلت

فاجبتهياعبدالأله؟قالبهمررتإذافكنت،عبدالآله

واقفوهوبهمررت(بدر)يومكانإذا-حتى،معهفأتحدث

استلبتهاقدأدراعومعى،بيدهآخذا،أمئة.بنعلىابنهمع

فقالاجبهفيمياعبدعمرو:قالرآقفلما،احملهافأنا

لكخيرفانا،فئلكهل:قال،نعم؟فقلتعبدالآلهيا

:قال،إذنهلمنعمقلت:قال،معكالتىالأدرعهذهمن

وهو،علىابنهويدبيدهوأخذتيدىمنالأدرعفطرحت

قط!كاليوممارأيت:يقول

أمئةأصالذىهوذلكبعدالزبيربنعبداللهيكونفكيف

!الرضاعلفائفيبرحولم
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غيىعلىوكتابته،عينفرضالقرآنالنمقعليالحرص3-

جاءإذاسريعاتصحيحهيجبوخطا،تعمدتأنحراماطراده

اللهقولذكرحينالمؤلففيهسهاماوهو،السهو/طريقعن

واخفض،الأقربينعشيرتك)وأنذر48جم!جبريللسانعلى

،وقل214،215الشعراء(المؤمنينمناتبعكلمنجناحك

عنوأعرضتؤمربمافاصدع".المبينالنذيرأناإق

.98ايةالحجر.االمشركين

)الحجر!سورتاهمامختلفتينصورتينمننضالفقلقد

تعالى:قولههوالحجرسورةفىجاءوالذى،"والشعراءا

الذين،المقتسمينعلأنزلناكما،المبينالنذيرأناإقأوقل

كانواعمااجمجينلنسالنهمفوربك،عضينالقرآنجعلوا

منالآيات(المشركينعنوأعرضتؤمربما،فاصدعيعملون

الحجر.سورةمن49إلى98

معتدع)فلاتعالىقولههو!الشعراءشورة9فىجاءوالذى

الأقربين،عشيرتكوأنذر،المعذبينمنفتكونآخرإلهاالقه

قإفقلعصوكفإن،المؤمنينمناتبعكلمنجناحكواخفض

من)الآياتالرحيمالعزيزغلىوتوكل،تعملونممابرىء

الشعراء.سورةمن217(الى213
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رضىبكراباانالكاتبذكر47صالسمس!المنظرفى-4

عناللهرسولحدثه(نبعدللاسلاماهتدائهعنقالعنهالله

لسانعلىالكاتبذكر!الرجالمنألسابقينءأؤلفكاندينه

قوله.بكرأبا

دارىدخللقد،السبيليهدىالذىالنورإنه:نعم

وبلال،بلالغلامىحتىجميعهمالصالحيناهلىقلوبفاضاء

بكر،لأبىغلاماالدعوةأولفىبكرأبىإسلامعنديكنلم

اللهدينفىيعذبوجدهحينطويلبامدذلكبعداشتراهوإنما

عنالمؤلفتحدثوقد،واشزاهفرحمهخلفبنأميةيدعلى

لأمية:قالحين301صبعدفيماذلك

؟.متىحتى،المسكينهذافىاللهألاتتقى:أبوبكر

.ترىممافانقذهأفسدتهالذىانت:امية

دينكعلىواقوىمنهاجلدأسودغلامعندى،افعل:بكرأبو

به.اعطيكه

قبلت.قد:أمية

اعتقه.بلالاعلىرذ،لكهو:ابوبكر

بهفينصرفبلالالهيطلقون

عشحالثاق)المنظرعنوانتحتالمؤلفقال63صفى5-

علىالمؤلفقال.(الكعبةحجرفىيجتمعونقريش)أشراف

:سفيانابىلسان
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،-وآتركاللهرسوليعنى-الرجلهذاعلىالوحىينزلاو

ثقيف.سيدعمرومسعودأبوويترك،وسيدهاقريشكبيروانا

قبلقريشىكبيريكنيلملأنهذلكليقوليكنلموابوسفيان

بن-الحكماخيهوابنالمغيرةبنالوليدكبيرهمكانبل،الهجرة

بهقويلمابأكثرقامالذىوهو،جهلبابىالمعروفهشام

تفسيرعند(الزمخشرى)قالوف،المضايقاتمنالمسلمون

:الزخرفسورةفى-وجل-عزاللهقول

)لصقالؤا

غطيم!!تقرتتئهقمنآغنىرجلىانآلقرءهذانترلمتؤلا

الوليد:هماالقريتينورجلا،والطائفمكةهماالقريتان

عنروىكماالثقفىعمروبنوحبيب،المخزومىالمغيرةبن

بنوعروة،المغيرةبنالوليدأنهماقتادةعنورىعباسابن

زعامةتولى-انماذلكليقوليكنلمقابوسقيان!الثقفىمسعود

معركةفقاد!(بدر)غزوةفىجهلأ!مصرععقبالمشركين

أبىباسمالمؤلفاقأينمنادرىولا!تلاهاوما(أحد)

عروةغيىثقيفبسيادةيخصونلاالمؤرخينلأن،عمرومسعود

قلم!سبقأهوعمرو!بنوحبيبمسعود،بن

302

http://www.al-maktabeh.com



لأعمالطيبأتمهيدأكانالحكيملتوفيق"محمد)كتابإن

ناحيةمنالريادةمكانةلهاحفظأنفوجب.تابعوهبهاقامفنية

مسرفااكونرقد!ثانيةناحيةمنأعتقدمافيهأقولانووجب

عماأتحدثولكنى،أذهبماغيرإلىيطمئنممنغيرىلدى

يفيد!معقبمنفهلالحكممنارخحه
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الثلاثةالكتببينادبيةموازنة

حسينمحمدللدكتورمحمد().حياةعنسبقفيماتحدفنا

حسين،طهللدكتور(.السيرةهامش)وعلى..هيكل

فىالخاصرأيناواوضحنا،الحكيمتوفيقللأستاذ(ومحمد)

وجدتقدالكتبهذهانوالحق،ومنحاهكاتبكلاتجاه

حيث.ظهورهاتلتالتىالفترةفىالناقدينبينخاصااهتماما

الأستاذثلثثم(طه)الدكتورواعقبه(هيكل)الدكتوربدأ

المطهرةالسيرةعنالأدبىالتأليفتوالىوإذا،بكتابه(توفيق)

عظمةالىالأنظارشذتالتىهى.فلأنهاالكتبهذهبعد

دوإ،.(الإسلامىالشعورإحياءفىوأثرها،النبويةالسيرة

.جدال

الذيناحد-الله-رحمهالشايبأحمدالأستاذكانوقد

الممتازبالعددنشرههادفمقالفىبالموازنةالثلاثةالكتبتناولوا

كتبويا9391(سنةمارس)792/13(الرسالة)مجلةمن

فيماللقارىءقالهمانقدمفإنناأدبيةأهميةمنالشايبالأستاذ

السطور:هذهمنيلى

نفوسفىالنبؤيةالسيرةمكانةعنحديثهالشايببدأ

لممكانةالعربالأدبتاريخفىتحتلأنهاقاوضح.المسلمين

داعية.أديبرسولعنتتحدثلأنها.أخرىسيرةبهاتظفر

السياصىوالنظامالدينتناولتالتىللبثريةالإنقاذرسالةحمل
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لدىالإنسانيةالحضارةفىوأثرت،والاقتصادىوالاجتماعى

هذهكانتكما،منكريناوعارضوهامسلمينبهااقتنعوامن

يبحثلمنومتجها،الهدايةتعوزهاحينالبشريةموئلالرسالة

01والسلاموالخيرالرشا!عن

كتابةفىالفرنجةمناسهموامنبعضإلىالكاتبأشارثم

)موير(()ووليام(إرفنج)فذكر،المباركةالسيرةهذه

يستحقه،صادقبثناء()كارلايلوخمق(،)ومرجيلوث

سيرةوفواالذينالهنودمنإخواننالبعضالإشارةإلىوانتقل

إلىيشيرانوراى،حقها-وسلمعليهالله-صلىاليرسول

عنحديثهمفتتحفىالسابقينمنالمباركةالسيرةكتاب

بهقاملمافتعرض.المبدأمنذواضحةالحلقةلتكونالمعاصرين

وقال،الأثيروابنوالطبرىسعدوابنوالواقدىاسحاقابن

إجاز:فىعنهم

للمناهجخاضعةبالطبعتكنلمالقديمةالمؤلفات"وهذه

واخبارالرسولاحاديثمنمجموعةفكانت،الحديثةالعلمية

الراوينومبالغات،الناحلينوأشعارالقدماءواساطيرالجلالية

ولكنها،التاليفوحسنالتنسيقاووالتفسيربالنقدعتايةدون

التىالنظروبوجهة،السابقةالعصورهذهبروحمؤلفةكانت

يذكرونحينوالتابعينالصحابةمقياس-الغالبفى-كانت

.وآثارهااعمالهويف!ئرونالكريمالرسول

منالسابقينعملعنالشايبالأستاذماقالههذا

تفصيلهالكلريمالقارىءيجدقدمجملحديثوهو،المؤرخين
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بعضسلطناحيث،الكتابهذامنوالثاقالأولالبابينفى

واوضحناالمطفرةالسيرةكتابةفىالسابقينط!ريقةعلىالضوء

ثمار.منالبهانتهواما

عنتحدثحينموضوعهصميمفىالشايبالأستاذودخل

بالحديثخضهمأنهفذكر.(الحكيمو)(طهو)(هيكل)

ومتغايرة،ناحيةمنطريفةمناهجالسيرةكتابةفىفهجوالأنهم

بسيرةالمحمودةالعنايةفىجميعايتفقونفهم،أخرىناحيةمن

خليقاموضوعاوجعلهما-وسلمعليهاله-صلىالرسول

يقربهجديدباسلوبالناسبينإذاعتهفىالجهودوبذلبالدرس

واضحمذهبالثلاثةمنولكل،نفوسهمإلىويحببهالقراءإلى

اضطرابمنالتراثكتبفىنجدمافيهليساذبارزةمعالمذو

متناسقمذهب.هوبل،ولاياتلف.مايختلفلبعضوجمع

العناصر.منظمالأجزاء

العلمىبالمنهجيمتاز-الشايبأحمدالأستاذقالكما-فهيكل

فصولالىموضوعهفقسمالمحققالعالمسبيلاختارحين

عليهالة-صلىالرسولحياةكانتكما.متلاحقةمتواصلة

يرىولا،التاريخيةالأقسامأوالفصولهذهفىمنتظمة-وسلم

سبقفلقد،اخزاعهمنكلهكان(هيكل)منهجأنالناقد

يكونأنخطتهاقتضتهوقد،منهوهذبآثرولكنه،اليه

وترك،مايحباختيارلهفليس،الباحثإستقصاءمستقصيا

أنعليه،التاريخعملمنموضوعايعالجلأنه،يهوىلاما

الخيالشاءماالأنفسهمنعليهيخلعأندونحدثكمايعرضه
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النقدهذثم،المنقطعويصل،المفككيربطالذىالتاريخى

علمى،إسلامىبمقياسالمسائلمنتفسيركثيرفىيظهرالذى

مناقشتهوفى،تغللولاتصذقبالسمعياتاشبهكانتمابعد

الدينروحعنكتبوافيماتجافواالذينالمستشرقينآراء

الناقد،يرىفيما،محمد()حياة،وصاحب،وطبيعته

بكثيروالمالإسلامروحاشرب،الدينعلىحدبغيورمسلم

لأحديسمحلامنحمية،كتابهعلىالحميةفظهرتأسرارهمن

واضحمنطقىأسلوبفىكلهوذلك،منهالنيلأودينهبغمز

.العلماءأسلوبهو

حسينمحمدالدكتورعنالشايبأحمدالأستاذقالهماهذا

حسينطهماكتبهفىرأيهاما،(محمدحياة)صاحبهيكل

هىاخرىسبيلاسلكيراهفإنه(السيرةهامش)علىمؤلفهفى

علمى،بمنهجيتقيدأنالظاهرفىيشافلم،حقاالأديبسبيل

وانتقل.فيهنعيشالذىالعصرترك.قضاصاكانوانما

ناسهامعوعاشالإسلاموصدرالجاهليةالىالخصببخياله

منه،ياكلونمماوياكل،بإحساسهمويحسق،بعقولهميفهم

يقمقأنالجهدوسعهمااستطاعوبذلك،يشربونمماويشرب

كماالمسائليفسروان،جوهرهاوفىبروحهاالحوادثعلينا

إليهأونقلنا.الماضىهذاإلينافنقل،حينذاكتفحركانت

استقصاءصاحبهلايقتف!القصمىوفن،لطيفةبحيلة

الأمورأهمفآثر،تفنيداولاتحقيقاولا،دائماعلميانقداولا

حدوثها،ائانراثعةكانتلأنها.قصضيةروعةفيهايرىالتى
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تناولهاثم(السيرةهامش)علصاحبوتختلشعرأوفيما

فاتفامنهوأكملأضاءهإلامنهاجانبايزكلموحاكياواصفا

جيلباسلوبغرضقدذلكأنفىشكمنوليس،الرواة

النف!ىا.لتحليلبينالجامعالممتازالقصمىأسلوبهو

مواقف.منيعرضبماالتامةوالإحاطة،للأشخاص

قديراهفإنهالحكيمتوفيقإلىالناقدالأستاذانتقلفإذا

العالمميزق.بيناذجمغ.()وهيكل()طهبينتوسط

،النفوسعلىيثىءأخفسيرتهفكانت،الممثكوالأديب

نأدون،رسمتعندماووقصالقديمةالمراجحاستشارإذ

"زص!مه،موضوعهباطرافالموقد،قليلاإلاالخياليستعين

واضحةوجعل!وصفاهاقضاياهاختارثم،التقسيمقاحسن

القصمى،ناكواسهابالعلمىالتحقيقبراهينمنخالصة

الأسلوببهذاعرضهاثم،حاسمةباتةموجزةقضايافصارت

عليهاللهصلى-الرسوليتحدثكانكماالتمثيلىأوالحوارئ

فيهيردإلأمالمقديمابسبرتهوالمتصلونوصحابته-وسلم

يمشلممحتاطاحذراذلكبعدالحكيمتوفيقوكان،نض

.وابتكارهئقسيمهمنالأسلوبكانوإن،بخفةالأالموضوع

سبق:لماتركيزأيقولالكاتبواستطرد

،قاصواديب،عفقعالمبينفاإذنالكتابهؤلاءكان

،بعيدةغايةإلىمنهووصللمنهجهأخلصكل،ممثلوفنى

كتبفيما،جداقليلةأسطرفىالفروقهذهنتبينانونستطيع

خديجة،تجارةفى-السلام-عليهمحمدماعملأولعن
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بينهاالسفيركانطالبأباان.ويقولالمسألةيقرر(فهيكل)

إلى.خديجةميلعلىذلكيقيمحسينوطه،أخيهابنوبين

ابنيكونأنعليهئعرضعفهإلىدسيسآوإرسالها،محمد

فيقتضبالحكيمتوفيقفيلق،مضاعفباجرتجارتهافىأخيه

للخعال.مفتوحااليابويزك،المسالة

ناعلىحرصتوقد.الثايبأحمدالأستاذقالهماهذا

ولعل،اختزالهارأيتيسيرةعباراتالأفىبالفاظةأذكره

أنجلهماتفصيلعلىأعانقدالكتابهذافصوليمنسبقما

أنأذكرف!قبشىءعلطاعقبأنلىكانداذاالكبرالناقد

فكرففكره.أديباعالماكانوإنمافقطعالمايكنلم(هيكلا)

الأسلوبجمالينكرأحداأظنوما،الأديبتعبيروتعبيرهالعالم

جماليرزقلممحققعالماليهيرتقىلاتماانسجاماونرقرقهلديه

منالأسلوبأنالحكيمتوفيقعنقولهارىوكذلك،التعبير

كزفىاثرقدالحكيمانإذنضبيقالىبحناجوأبتكارهنفسبمه

السابقين!كتبفىاصحابهلسانعلىجاءكمايكونأنالحوار

الشايبالأستاذأصابلقد؟ابتكارهمنإذنيكونفكيف

الثلاثة،الكتبهذهعنكتبفيماكبيراتوفيقا-الله-رحمه

اختصاردونماقاللهنقذمأنعليناالقارىءحقفمن

يشين.
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النبويةوالسيرةوجدىفريدمحمد

مجاهداالحافلعمرهوجدىفريدمحمدالعلآمةالأستاذقف!

العصرهذافىالملاحدةشكوكلدراسةتفرغإذ،اللهسبيلى.فى

طعناأنفسمالاوربيونكتبهماسواء،الغربمنوافدةوجقها

تنكتبهأوما،بعامةالسماءرسالاتوفىبخاصةالاسلامفى

يخدمظنهمااليهمضيفاالطاعنونهؤلإءقالهماترديدفىتورط

عمرهمنعاماستينمدىفىأصدروقد،الملحدالثمكفكرة

نذكر.الاتجاههذاتتجهراثعةمؤلفاتعدةالثمانينناهزالذى

عامدينالاسلام)،(المادىالمذهبأطلالعلى):كتبهمنها

،(الاسلاممدنية)،(العلمعصرفىالاسلام)،(خالد

هذهبعضكانتولما،(العالمفىالاسبلامىالدين)مهمة

عملفقد،حقدونبغياالاسلامنبىالىالطعونه.تتجه

فتراتفى،حياتهمدىعلىالطعونهذهتفنيدعلىالأستاذ

خاصبكتابالمطهرةالنبويةالسيرةيخصأنرأىثم،متعاقبة

أخذ(والفلسفةالعلمضوءتحتالمحمدية)السيرةعنوانتحت

فجاء،سنواتسبعمدىعلى(الأزهرمجلة)فىتباعاينشره

منأكفررأيناوقد،بابهفىفريداضهجاالعنوانهذاتحتكتبهما

اليه،يشيرواأندونعنهنقلواقدبعدهمنالسيرةفىكتبوا

مستقلكتابفىالرائعةالفصولهذهجمععلمأنرأواوكانهم

فعلو)ذا،اليهاالاشارةدونأفكارهاينهبواأنلهميبيحمما
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وسلم-عليهالله-صلىالرسولسيرةلكتابةيتصذرمنذلك

عنه،يتحدثمن!فاتابرزمنهىالتىالأمانةجانبفقد

لدراسةجهدهوبذل،بهآمنبنبىيقتدىأنالمنتظروكان

ناالأكيدالواجبمنرأيثلذلك،أخلاقهوتمجيد،حياته

الممتدةالرائعةالفصولهذهعنللحديثالفصلهذاافرد

مجلةفىونشرهاوجدىفريدمحمدالأستاذكتبهاالتىالخصبة

عليهاللهصلى-الرسولسيرةبنشرالمهتميناحدولعل،زائعة

علىتناولهافيسهلخاصكتابفىبجمعهايقوم-وسلم

الدارسين.

يعودوالماليوممثقفىأنوجدىفريدمحمدالأستاذذكر

ولايكتفونتعليلدونالتاريخيةاالأحداثبسرديقنعون

منحاجةاهى،ماهيتهايبحثواأندونالنبوةبوجودبالتسليم

توتدهااجتماعيةظواهرمجردهىام.الانسانيةالروححاجات

الإنسانية؟الحياةفىالارتقاءظواهرمثلالاجتماعضرورة

دونالمعاصرونبهيؤمنكيفالنبوةعليهتعتمدالذىوالوحى

فيهلاتمترىملموسأمحسوساالكاتبيقدمهمعاصردليل

نأللسيرةولابد،الفاحصالتنقيبزمنفالزمنالعقول

منويقنع،للمعرفةمتعطشكليرضىفكرىلونفىتعرض

،!نفسهفىتقوملشكوكالحقفىيمترى

عنتحدثواممنكئيراانوجدىفريدالعلأمةلاحظوقد

علىمعتمدهمكان-حق-وهذا،المسلمينمنالنبويةالسيرة

العقولبحاجةيعنواولم،الخطابيةوالبراعة،البيانيةالأساليب
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بعضهمأنكما،المتثبتالاطمئنانإلىالتشككعلىالمجبولة

نألهاماكانمزعومةإسرائيلياتتسجيلالىاندفعقد

بتمحيصزملائهمنكتبوامنالأستاذيبخس،ولمتكتب

دئتأشياءتركواأنهموذكر،الجيديعملهمفاشاد.ونقد

السيرةتأييدمجالفىيطرقهاولمالمعاصرةالعلميةالبحوثعليها

القولآاصبحوقد-لاسيما-،الزمنهتةاإلىكاتبالنبوية

العلملايؤيدهقولوكل،بالبرهانالمؤيدللعلمالفصل

تدرسأنفوجب،اليوممفكرىلدىخيالاتهوالحقيقى

العلم.ضوءتحتالسيرة

المجلدء)منابتداءالنبويةالسيرةفصوليكتبالأستاذشرع

هـحتىا358سنةفىصدروقدالأزهر(مجلةمنالعاشر

هـولكن1365سنةفىصدروقدع!ثر(السابع)المجلد

الرابع)المجلدنهايةعندوقفتقدصميمهافىالنبويةالسيرة

قدذلكبعدالأستاذكتبههـوما1363سنةصدرالذى(عشر

تحتجعلهوانالعالمىوهديه،الإسلامبتعاليمخا!اجاء

تعاليملجعلتالكاتبمكانولوكنت(المحمدية)السيرةعنوان

وهى،الرسولسيرةعنمستقلبموضوعخاصةالإسلام

المحمديةالسيرةبعنوانتم!كولكنه،كتبفيماايضاكذلك

مستقلةالسيرةجعللوعليهوماذا!جميعاالفصولهذهفشمل

)الرابعالمجلدنهايةالىبالعنوانفامتدالرسولباحداث

الهاديةالقوانينلهذهجديدعنوانعنبحثثم،عشر(

اقترحانلىلوكان.الإسلامبهااقالتىالمفيدةوالاصلاحات
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فىيصرخاأقلاقزحثال!رلهذهبجمعيتفضلتنعلى

الله-صلىاللهرسولسيرةالأولكليخص،متواليينجزئين

ويخص،(عشرالرابعالمجارر)نهايةعندواقفا-وسلمعليه

فىالآنوساقتصر!السلامهدايةعنالحديثفىالثاقكل

صميمفىموضوعنامنلأئهالأولالجزءعلىالتحليلمجال

الصميم!

والأ!لةالنبوةموضوعهوالباحثبهبدأموضوعأول)ن

منالباحثونعالجهموضوجوهو،الوحىحدوثعلىالطمة

جديدةكانتوجدىفريدعمدالأستاذمعالجةولكن،قبل

صحةع!المنطقيةالأدلةان:قالوقد،الخاصوحيهمن

العلميةالأدلةإلىتتط!لعالمعاصرةالعقولولكن،كثيرةالبوة

نأيريدمنوعلى،المعقولةالمنطقيةالأدلةلاإلىالملموسة

عنيتساءلأقالبا!رأ!فىالشاهدالعلمىبالدليليتقذم

ثلائة:أمور

عحر!!هعلىممايدلالمحسوسالوجودفىا-هل

الكلإلو.طريقيخرمنالروعفىنفثاالكائنات

وجو!ثب!فنفسهالعلميقرهاإنسانيةحوادثتوجد-هل2

منها.أرقىعالموسالنفسبينباطنىاتصال

عالمفوقروحاقعالمبرجودالعلميعترفأنيمكن3-هل

ممكنا؟)1(..أمراالوحئاعتباري!وغالمادة

09صالحاضرالمبلد،الأزمربلة5)1(
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يملكبماعنهاللإجابةالأستاذتصدرالتىالأسئلةهىهذه

بمعرفةالخاصوهوالأولالسؤالعنفقال،فكرىجهدمن

طريقغيرعنالروعفىنفثكثيرةلأشياءالكائناتبعض

فالفراش.فيهلاشكظاهرأمرالحيوانإلهام:قال،الحواس

أوراقعلىبيضهيضعحياتهمنالثالثالطورإلىوصلمتى

وفاةبعدالثاقالفصلفىالايفقسلاالبيضوهذا،خضراء

ويتساءل،الأخضرالورقمنلياكلالجديدالوليدفتهيأالأئم

إلىتحتاجصغارهاانالفراشإناثعقمالذىس،الكاتب

حياتها،فىأقأترلموهىذلكإلىالأمهاتهدتهاهل،الغذاء

يبقفلمعقولذاتليستإنهابعقولها؟اليهاهديتهل

.بالإلهامالقولالا

مثل:شتىوحيواتاتحشراتالأستاذاستعرضثم

جمثاوتجمعمباصرةتبيضأنبعدتموتالتى)النيكروفع

)البومبيبل(:ومثل،تموتأنقبلالصغارلأولادهاحيوانية

منبهماتتقذىالأملهاهياتوقد،الحشائشأكلةمن

لاتستسيغحياتهامنالأولىالفترةفىلأنهاالحيوانات

آكلةمنستخرجصغارهاأنأثراهافمن؟الحشائش

؟الحيوانات

فىنفثاياقالإلهامأنليثبتالأستاذاستعرضهاشتىأمثلة

نأينسولم،الإنساقلدىيستبعدفلا،الحيوانلدىإلروع

عادةالالهامهذابان،ذلكعلىالردفىالطبيعيونقالهمايذكر

كيف:الردهذامفندافقال،إذنداخليةفهى،موروثة
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،ومكانزمانكلفىالحيواناتهذهعليهاتتفقأنيعقل

للصفاتالوراثةأنعلمياوقد.ثبتلأخلافهاتورثهاوكيف

وجدىفريدالأستاذعلأزيدوانا؟ممكنةغيروالعادات

فكيف؟موروثةعاداتالاحتياطاتهذهكانتإذا؟فاتساءل

يكتشفأنعلىدتهالذىوقن؟الأولالموروثإليهااهتدى

نإ!صغيرةحشرةعنفضلامفكرانسانلايكتشفهغيبا

.اذنثابتالخارجىالإلهام

حوادثعنيتساءلالذىالئاقالسؤالعلىالاجابةوفى

النفسبينباطنىاتصالوجودتثبتنفسهالعلميقرهاإنسانية

تتصفعقلياتعنعرفماالأستاذذكرمنهاأرقىعالموبين

بالعبقريةيستشهدلاوالأستاذ!مدهشةبقفزاتتاقبالعبقرية

موحىنبىانهيرىفهو.وسلمعليهاللهصلىلمحمدليثبتها

الأمروهى،البشربعضلدىالعبقريةمظاهرولكن،اليه

العبقريةهذه،لقانونتخضعلاالتىوالصفة،للعادةالخارق

فىعياناذلكشاهدناوقد-الناسمنفرأينا،فعلأؤجدتقد

رقمفىاعدادخمسةمنمكؤناحسابيارقمايضربمنمصر-

فكيف!عجيبةصعةفىصحيحةبالنتيجةوياق؟مماثل

لاشك؟أمئايكونوقد،الجوابالىالشخصذلكاهتدى

النابغينكباربهيقومأنيستطيعلابمايمذهكانراقيااتصالاأن

فاولى!للعبقرىاتصالاهناكأنثبتومتى،عذدونبديهة

نإ:أقول،أخرىمرة!للنبىالعلوىالاتصالهذايكونأن

أساسليجعلهالمحمدالعبقريةلايثبت()وجدىالأستاذ
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باعمالهالحياةفىالعبقرىتضورناإذا:يقولولكنه،النبوة

فماالصادقةبإلهاماتهالنبىنتصورانالمعقولفمن!الخارقة

فقط.مقربإلامثلحينئذالعبقرى

أدهشواالغربمنلأناسشتىامثلةالأستاذاستعرضوقد

ناقلاوالشعريةوالموسيقيةوالرياضيةالحسابيةبخوارقهمالعالم

)انجلترا(فىالأكاديميينكبارمنلهمالشهودعنقوله

تمذباطنيةروحانيةاتصالاتوجودإلىلينتهىو)فرنسا(

العادئ.العقلطريقعنالانسان

فوقروحاقبعالمالعلماعزافعنالثالثالسؤالأما

فىمستفيضبإشباع(وجدى)الأستاذعنهتحدثفقد،الماذة

مقالفىحديثهأوجزثمالمادئ"المذهبأطلال"علىكتاب

الأوربيةالجامعاتأساتذةفنالروحانيونقألهماليثبتمركز

فىويحارون،امامهمآثارهاتظهرالتىا!لجهولةالقوىعن

أنلايستطيعونالتجليلفىتحيزهمعلىولكنهمتعليلها،

سبيل.كلعليهمتاخذوهى،وجودهاينكروا

مناستطاعبماالإلهامإثباتفىجهدهالأستاذبذللقد

قوله!بعض.فىينقدهتنكاتبلكلكانداذا،العلفيةالأدلة

أنوأذكر،للنقاشيصلحجديداأضافأنالأستاذفحسب

)الوحىالرائعكتابهفىتحدثقدرضارشيدمحمدالسيد

التىغيرفكريةبأدلةالسماوىالوحىإمكانعنالمحمدى(

قالهمايستوعبأنالحريصوللقارىء!الأستاذاليهااهتدى

وقد،مفيدنقاشمنذلكحولدارمايتابعوأن،الأستاذان
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نثبتأننريد)ولسنا:حديثهخاتمةفى(وجدى)الأستاذقال

وراءفيماالعلماءهؤلاءاكتشافالىبالاستنادالوحىامكك

عليهاطبدتالتىانغرائزمنبالحسوجودهاثبتافقد،الطبيعة

فىبهانستان!ولكننا،العبقرياتحو!دثومن،الحيوانات

الافتتاندوراجتازتقدالإنسانيةأنعلىدلالةهذابحثنا

فتوحاتفيهتتفقالحياةمنعهدالىتدخلوبدأت،بالماديات

.)1(العلمطريقمنالعقلوفتوحاتالنبوةطرقمنالروح

الثلاثالنواحىهذهفىالأستاذأوردهماتاملناإذاأنناعلى

-عزاللهقالاذ:القرآنبنصثابتةالأولىالناحيةنجدف!ننا

ومنبيوتاالجبالمقاتخذىأنالنحلالىربك)وأوحى-وجل

قوةالصولاختلاتأما68(آية..يعرشونومماالشجر

الملموسالمثاهدفمن-الثانيةالناحيةوهىوابتكارا-ونبوغا

ال!هانتهتبماتمسكهالىثالثانظرناف!ذا،أحدينكرهلاالذى

وجودعلىدالةشواهدمنالغربجامعاتفىالروحيةالدوائر

بهايستأن!مماالشواهدهذهنجدف!ننا،العلوئالعمالم

أمرمنفهىالروححقيقةأما،بنفسهذلكقرركما،فحسب

-:وجل-عزاللهقالوقد!الفه

!قىآشيمقلزوحآقليلزح!آعقولخئلونث)-

!!قييلألأ!لل!آمنأولمجرؤمآ

"6؟ص،الأزهرجملة"منالعاثرالمبلد)1(
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الحد.هذاعندنقفانوجميل

الوحى،ثبوتعلىالعلمىالتدليلمنالأستاذانتهىواذا

أنالإنكارأشدفينكر،النبوةثبوتعلىالتدليلإلىإنتقلفقد

الإنسانيةالسذاجةآثارمنأثرالنبوةأنالىالماديونيذهب

البشرية،النفسفىأصيلةالنبوةالىالحاجةأنويرى،الاولى

كلالذاتيةبقواهينفىالحىكالجسمالانساقالمجتمعلأن

نأحياتهأطوارمنطورأىفىيستطعولم،فيهإليهحاجةلاما

منالانسانمايصيبامامالنفسىالعزاءفىرغبتهينفى

المتتالية،الكوارثأماممنهلابذعزاءوهو،الكوارث

والجاهالمالعلىالانسانيستحوذفقد،المستمرةوالخطوب

فىالموتيصيبهاوالمرضيقعدهحينالعزاءيعوزهثموالسلطة

ولكن،شيئاالسلطاناوالزاءعنهيغنىفما،لديهالناسأعز

عالمفىكاثىملتقىوجودمنالنبوةبهجاءتفيمايكمنعزاءه

الماشةالحاجةهذه،الفقدوكون،الشمليجتمعبه،الغيب

الأستاذيقولكما-النبواتتعاليمفىالانسانوجدهاالعزاءالى

الىاحتياجايكونماأشدوهو،تتولاهالتىفهى(-وجدى)

فىيصطرعياثسآيظلكيلا،بالأملعليهتشرقطيبةكلمة

فىوالاندماجوالرحلةبالشرابصرفهافيحاول،الهمومنفسه

لاولو،ساراقنفسهقيحلالأنها،جدوىدونالملاهى

.السلوانماوجدالعزاءمنالنبوةبهماجاءت
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نفسيةعنتحدثماوجدىفريدالأستاذكتبهماأقوىومن

أئهالىيذهبونمنعلىليرذ،وبعدهاالنبوةقبلالرسول

رسولان:الكاتبفيقول..منزلوحىدونإدعاءادعاها

قومهبينالبعثةقبليشتهرلم-وسلم.عليهاله-صلىالله

لدىكانفقد.الدنيويةللرياسةالتطلعالىتدعبرهبمميزات

منيحترفونبماالمستورلكشفيتصدرونمنيبعثهقبلالعرب

كبير.معتقدفيهمللناسوكان،أوطبأوكفإئةقيافة

صلةلمحمديكنولم،فيجيبونالمجهولعقإذيسالوضهب!

لكهانةتبعاالغيبعالمعنللحديث"شن!امىحفبهؤلاء

منعملفىالنبوغلهكتبإنسانكلأنكما،اوسدانة

وكلما،الأولىنشأتهمنذمبكرةعليهتظهردلائلهف!ن،.الأعمال

يصبححتىموهبتهعلىالدلائلتضافرتالسنون.بهةتقدمت

نشأةولكن،الحكمةأوالشاعريةأوالخطابةفى،بابهفىعلما

،شىءفىالسماءلرسالةيتهياأنهعلىلتدلتكنلمالأولىمحمد

البعثةقبيلالأالناسهدايةفىللتفكيىميلاىلديهيظهرولم

فكان،حراء()غارفىالخلوةاليهحببتحين،مباضرة

يقولوالأرضالسمواتملكوتفىمفكرامتأملابيحدهيمكمث

:التصرفببعضالكبير)1(الك!تب

المحسوسالعالمفىتجدلمالثىالثائرةالحائرةالنفسهذه)إن

الكهوفعزلةفىغلتهابلالتتلمسأخذتعليهماتعول

704صالحاثرالمبلد:الأزهر،مجلة)1(
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لهىوالمكاسبالمطاعبمملاذمنمحرومةوهىالمغاوروظلمة

ينقصكانفماذاوالأ،العاديةالنفوسغرارعلىتطبعلمنفس

حتىواطفالزوجةلهوأصبحالرجالمبلغبلغأنبعدمحمدا

الاجتماعية،الحياةمتععلى.()حراءفىالعزلةحياةيؤثر

المالية.مواردهزيادةإلىالزهدهذاوراءمنيتطلعأكان

ذونللتجارةالعامةالأسواقإلأفىلايكونذلكوتحقيق

.(الاعتزال

ولاترى،الروحيةبالمسائللتهتمتكنلمالعربيةوبيئته

مجمدلجافلماذا،والإخباتالتحنثلذوىقريشفىالسيادة

مستقرانهاتلهمالكبيرةالقلوبإن؟البعثةقبيلحراءالى

وسلم-عليهاللهصلى-اللهرسولألهمهماوهذاخطيرةلأبرار

.الاعتزالفآثرالخلوةإليهحببتحين

سئرفمامرةلأؤلالملكجاءهحينبالخوفمحمدأصيبلقد

إليهعادحفالوحىعنهفزحينبالحزنأصيبثم؟ذلك

علي!؟اختلطاوتخئلقدأيكون!الإسلامإلىبالدعوةفامره

وانما.محكممعجزبقرآنلاياقعليهوالمختلطالمتخئلان

الصلا-عليهمحمدجاءوقد،يفهملابماجهزىأنقصاراه

ونجع،الث!ركمنخالصةالإلهيةالدعوةبتجديد-والسلام

فكيف،خصومهاوإفحام،حقائقهاتجليةفىالنجاحأكبر

والمختلط،اكلهكتابمنللناسيبلغهفيماعليهمختلطايكون

!؟إيجابىبعمليأتون9والمسحورينالهاذينمنعليهم
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محمددعرةعنفصلاالمؤلفكتبالمعاقهذهأمثالفى

بهايتفوهشبهةكلفيهفئد.ربهالى-وسلمعليهالله-صلى

:التصرفببعض-الراثعقولهالىلينتهى.منكر

أقم!فىأمن،برهانكوأشطعسلطانكأقوىما)اللهم

،العقولمعزكعنمكانوأبعد،العمرانعنبيئة

يألفوالمقومظهراقوبين،والمبادىءالنظرياتومضطرب

للناسرسولايكونأنينخدب،بالوحدةيانسواولم،النظام

الحكيمةبالأصوللهممفوحا،الجامعةللكلمةفيدعوهمكافة

مصلحولافيلسوفبخياليطفلمالذى،المأربهذالتحقيق

.المئللهمضاربا،القاطعةبالأدلةامكانهعلىومدللأ،قبله

القومية،نعرةمنظلفيهاليسعالميةأئةبتأليفالعملى

المدنيةالحقوقوجميع،العدالةوبتوزيع،الجنسيةعصبيةولا

الاجتماععللجميعمنخالصةائة،بال!ويةالكافةبين

المعرفة،مالهارأس،الطبيعيةالحقوقأصولهقانونيسودها

فىأمى-الأعلىالمثلغايتها،الحكمةسلاحها،العقلدينها

تحتمللاصريحةبنصوصتابكلياقالعمرانعنبيئةأقم!

لابدبل!عندهمنهذاكليكونأنيعقللاوالتأويلالمرف

منسبقهامماأرقىإذهى،علوىعالممنعليهيهبطأن

موجىأنالعجيبومن،متضافرةمجموعةالأقدمينفلسفات

فضلهاسيعرفونالناسوأن،لزمانهاسبقهايقررالتعاليمهذه

حينبعد
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)2(الحقأنهلهمكينح!أندسهموفيالآفافىفىآياتنا)سنرجهم

الشورىسورة)2(الدليلهذامنأقوىالوحىعلىدليلأى

53

وفكرةاولاالوحىفكزالأستاذدعنمالمتسلسلالمنطقبهذا

وسلم-عليهالله-صلىمحمدنبوةوفكرة،ثانيابعامةالنبوة

خيرالىوهدىخافيةحقائقعنالقتامفجلاثالثا!

جزيل.

رسالةحولالغرببشبهاتالكبيرالمؤلفإحاطةكانتلقد

منأكزالىتطاولمدىفىلتفنيدهاوتوثبه،الإسلامنبى

أمام.المتئدوقوفهإكدافعةالإحاطةهذهكانث،.فرننصف

ألذتجعلقلمعفةللكاتبوكانت،الشبهةهذهمنيلوكونهما

الوضوحبينمنطقهكانكما،احتفالفىيصيخوناليهخصومه

والمسالك،الملتويةالدروبإلىيلجاأنلنفسهئحيزلابحيث

واضحاالطريققارعةعلىيلقاهبل،مناظرهليخيرالمعؤجة

أوضجيج،جلبةغيرفىالنافذالحاسمبالرديفجؤه،سافرا

بانالقولحولتكائرقدالمتخرصينهؤلاءادعاءكانواذا

فيهاتوثبتفزةفىجاءقد-وسلمعليهالله-صلىمحمدا

الدينىالإصلاحالىوتطلعتللنهوضالعربيةالجزيرة

.53أثاثورىصورة(1)

412صالحاضرالمبلد:،الأزمرمجلة5)2(
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لمسوقد،الجهلاءجاهليتهامننافرةوالثقافىوالاجتماعى

،الأداءهينةرسالتهجعلتبسهولةفقادهالشعورهذاالنبى

منطقفىيزدلمحيث،أمرهفىعسراترهقهلم،المجتنىسهلة

إلىمشوقةالإصلاحإلىتتجهأنتريدجماعةقادانعلىهؤلاء

قنلدىتكررقدالادعاءهذاكاناذا،الضياءمشارق

حتى.بهتواصواوقد،الشاقالنبوىالجهادهذاانكاريحاولون

فإنالنقاشيحتمللاالذىالبدهىكال!ثىءيكررونهاخذوا

بهذاالعصفعلىحاسمةقدرةأعطىقدوجدىفريدالأستاذ

أنهنسواقدالمضلفينهؤلاءإن:قالحين،الواهمالادعاء

الرسولدعوةالمشركوناستنكرلمايزعمونك!االأمبرلوكان

بيئةولكن،مذعنينحولهالتفواولا،وسلمعليهاثه!لى

وجنثائرهاثارقدإدراكاالعربقبائلارقىوهىمكةفىالنبى

وتابعيه-وسلمعليهالله-صلىالرسولتحاربوطفقتجنونها

اضطرحتى.والمقاطعةوالاضطهادوالإيذاءبالاستهزاء

عاقأنوبعد،الحبشةإلىمرتينالهجرةإلىالمضطهدون

إلىبدينهممهاجرينفروا؟قريشعتومنعانواماالمسلمون

معيقيم-وسلمعليهالله-صلىالرسولوماكاد،المدينة

المشركين،معطاحنةلحروبتغرضحتىيثربفىأصحابه

والدمبالسيفمحمداحاربواالذينهؤلاءيكونأنيعقلفهل

بهاهتففلما،النورإلىتقودهمكىدعوتهإلىيتطلعونكانوا

؟.طائعيناليهانجذبوا
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ببعض-القضيةهذهشرحفىوجدىفريدالأستاذيقول

-:القليلالتصرف

نأئرجىالتىالقبيلةوهىقريشاانالخصوميبلغلمهل)

بقيتقدوالنهوضالتوحدبعواملغيرهاقبلشعرتقدتكون

لهاوتجمع،العربعليهاتؤلبالإسلاميةللدعوةمحاربة

فيها،خضراءهملتبيدبيئرب.قاعدتهابهموتقصد،الجموع

يدعىأن-وسلمعليهالله-صلىالدعوةصاحبشارفحتى

لبقيتعنوةمكةفتحوجوبرأىأنهولولا،الأعلىالرفيقإلى

منهموتنفرالحروبخلفائهعلتثيرفيهاالكفرجرثومة

النهوضعنالفكرةهذهالعرببلادفىكانتفإذا،القلوب

وخزاعة،،قريش:منالعرتصميمتتخطىأكانت

هذهكانتلإذا؟يزب-اهلإلىوتاوى،وهوازن،وتميم

فيهاقالوا،فماذامفكريهمبعضرؤوسفىجالتقدالفكرة

،والفجورالفسقحتىشىءكلتكلموا.فىوقد،ونثرشعرمن

الدعوةهذهمنخلتقدالعرببلادأنفيهمريةلاالذىالحق

نايمكنلاإذأنباؤهالوصلتناولووجدتالتوحيدإلىالعامة

ثبتوقدأما!الجماعاتفىليماجةتولدهشعورفهىخفيةتظل

تعالى:اللهقولهالقزآنمنمصداقهفإندليلبكلذلك

لحنذرربكمنرحمهولكننادلناإذالطوربجانبكن!)وما

()1(.يتذكرونلعلهمقبلكمننذيرمنأتاهمماقوما

.46أيةالقصص(1)
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رذتكررقدالاستشراقدوائرفىالمترددالاعتراضهذا

موضوعاتمنكتبفيمامرةمنأكزعليهوجدىفريدالأستاذ

البحوثهذهنشرسبقتأخرىمقالاتفىكررهكما،السيرة

المقالاتيفردحتىتعنفناسبةلايزكإذكان،بسنوات

!الإنساقالمجتمعإصلاحفىالإسلامأثرعنيتحدثالضافية

تنإلىالموضعهذافىيشيرأن-الله-رحمهالأستاذعليوكان

نفربضعةوهمبالحنفاءالدعوةقبيلالجاهليةفىعرفوا

إبراهيمدينعلىيتعبدونكانواأشخاصخمسةعلىيزيدونلا

عنهموأعرضواالجاهليونخاصمهموقد-،السلام-عليه

حينالأستاذولعل،بهمخاصةعبادتهمفبهانت،لائمين

كان،العامةالدعوةهذهمنخلتقدالعرببلاذإن:قال

منشىءلهافليس،.بهمخاصةكانتالحنفاءدعوةأنيدرك

إلىيشيرماالمجالهذاغيرفىلهقراتولعلى،العمومهذا

وهمأصحابهاغيرفىتأثيىهاوتلاشىالحنفاء،دعوة

اللهصلى-محمداكانولو!الواحدةاليداصابعيتجاوزونلا

ولكن،شىءفىعليهمزادلمافقطمنهمواحدا-وسلمعليه

الناسبهاأخرجحتىوناضلفجاهدبرسالتهاختصهقدالله

.الظلامحوالكمنالنورالى

-صلىالنبىنشاةعنفتكلمالسيرةأحداثالأستاذتابع

الرسالةأداءفىجهادهعنثم،البعثةقبل-وسلمعليهاثه

،مثابراصابراوالاضطهادالإيذاءمنلهتعرضوعما،عقبها
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كانوإذا،بهمقتدينالجهادعبءوشاركوهمعهاسلمواوعمن

ذكرهمنللأستاذمناصفلاالنبويةالسيرةلدارصىمعروفاذلك

حتى،دلائلمنخفىماوينير،عظاتمنتضمنماليحلل

بل،رنانةجلبةغيىفىالمؤثرالواضحالسردهذامنانتهىإذا

)نظرة:عنوانتحتراثعافصلاعقد،مطمئنواثقهدوءفى

قالهانسبقمافيهكرر،الإسلاميةللدعوةالمشركينمناهضةفى

عدمعلىودلالتها،المحمديةللرسالةالجاهليينمقاومةبشان

تحدثكما،منزلوحىدونتلقائياللدعوةالاجتماعىالجوتهيؤ

أعنفتستطعلمبحيثالإسلامفىدخلواالذينصلابةعن

يكونوقد،الجديدالدينعنتصذهمانالإيذاءضروب

جديد.غيرالناحيةهذهفىالحديث

الإسلاماحدثهبماخاصاالأستاذشرحهمافهوالجديدأما

العاطفةفيهاأيقظإذ،العربيةالنفسفىلهنظيرلاانقلابمن

يخضعوالموماحولهامكةفىالعربلأن،همودبعدالدينيه

كمالهابالدعايةويقومونالدينيةشئونهمفىيتخصصونلأناس

لديهميكنلمكما،العالمبقاعاكفرؤ،المتدينينلدىعهد

الدينية،الشعائرمنبهيقومونماتسجلاونقوشصحف

منمتوارثتقليدعنأصنامهميعبدونأنهمعلىيدلوهذا

فإذا،ثانيةناحيةمنعامةالدينىالشعورضعفوعن،ناحية

بعثهكالذىجديدادينئأشعورايبعثانالإسلاماستطاع

ذاتالبيئةهذهمثلفى-وسلمعليهالله-صلىاللهرسول

نظيرهيعهدلاخطيرانقلابفذاك،فحسبالمظهريةالعبادة
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علىالإسلاميةالدعوةغلبةإليهأضيففإذا،البشريةتاريخفى

الخارقةالمعجزةتمتفقدالمحدودةرسولهاحياةفىماعداها

السيطرةلهتتحلمدينيةدعواتمنالإسلامتقذممالأنللدين

حقبةمضتبل،وسلمعليهاللهصلىرسولهحياةفىالتامة

ذاتفتراتعلىنشرهالدينهذاأتباعاستطاعحتىطويلة

آياتهاكبرىمنآيةالدعوةانتشارفىالعاجلةفالسرعة،ابعاد

الخوالد.

لدىمستقلةذاتيةعلىتدلالعميقةالاجتماعيةالنظراتهذه

وقدودارسيهالاختماععلمباحثىمننعرفهونحن،الكاتب

البصيرالتحليلسبيللهمهدانتفاعاالإجتماعيةبدراستهانتفع

ئماالمعهوديخالفبماالمجالهذافىاقبحيثالدقيقوالتعليل

الإسلامانتشارسببعنقيلمانعلمفنحن،الدارسونيعلم

هدنةلاضارياتحاربايتحاربونوكائوا،المدينةفىالأنصاربين

فىقيلوقد،والإخاءالحبعلىالإسلامجمعهمحتى،فيه

اليهودمنمجاوريهمأنالإسلامإلىالسريعةاستجابتهمسبب

وأفهمالعرببلادفىظهورهحاننبىعنيحدثوضهمكانوا

منالمتقاتلودةسمعفلماوالاستعلاءالعزةابتغاءسيتبعونه

-والسلامالصلاة-عليهاللهرسولبظهوروالأوسالخزرج

اليهودأمفهماإلىليسبقوالاتباعهنشطوادعوتهعليهموعرضت

منالسيرةكتبفىماجاءهذا،وششعلونبالنبىفيعتزون

الأستاذولكن،الإسلامإلىبالمدينةالأنصارلانجذابتعليل

نأ:أهمهامعقولةلأمورالتعليلهذايقبللاوجدىفريدمحمد
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بعدالأعنهبالدفاعيقومواولمالإسلامفىيدخلوالميفربأهل

وهمالمدةهذهفىكانوافاين؟وجودهمنسنةعشرةئلاث

اليهودانصخوإذا؟المنتظرالنبىبحديثاليهودمنيسمعون

يعولونوأنهمالعرببلادفىنبىظهوربوشكيعتقدونكانوا

الأوسمنلأعدائهمبذلكيصزحونإفكانواإليهالانضمامعلى

بنىفىمانعهدمعإليهيسبقوهمانخاشينغيروالحزرج

علىأعدائهماطلاعوعدمالسئركتمانعلىالحرصمنإسرائيل

بحيثالسذاجةمنوالخزرجالأوسكانهلئنم؟ينوونما

مخادعين.ولايظنونهماليهودمن.أعدائهمكلاميضدقون

قومه،فىمضطهدالايزالالقرشىالنبىكانإذاوبخاصة

شيئا؟انفسهمعنيغنونلاأكثرهمفىمستضعفونوأصحابه

أنصارذاقويارجلايطلبونإنماوفمالأنصارإليهيميلولماذا

بينالحربكانتوإذا!الخصومعلىبقوتهيستعينونأقوياء

تحتليتحداالإسلامإلىمعادفعتهماالتىهىوالخزرجالأوس

نبىبمناصرتهمأنهميدركونكانواافما،الدماءفتحتجزرايته

هىجديدةحربيةجبهةأمامهمفتحواقدللحربتجنباالإسلام

العاقبةوستكون،العربيةبالجزيرةوحلفائهابمكةقريشجبهة

السيرةكتبفىالمدؤنالتعليليجعلمماذلككل!وبالاأكز

نأإلىليذهب،وجدىفريدالأستاذمنطقفىالحجةواهى

عوناوالخزرجبالأوستاقأنشاءتقدوحدهااللهمشيئة

معاوالأنصارللمهاجرينبالنسبةحرجةظروففىللمسلمين

اعتباركلعنبعيداالخال!تالإسلامحبقلويهمفىفالقت
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الأستاذيؤيدمماولعل،اللهجنةفىطمعابل،دنيوى

أصحابأنالتعليلمجالفىيذكرهلمدانذلكفى(وجدى)

عما-والسلامالصلاةعليه-الرسولسالواحين(العقبةبيعة)

دنيويةبسيطرةلا!وحدهابالجنةوعدهم،تاييدهبعدينتظرون

التساؤلاتهذهخاتمةفىالأستاذقالوقد!أرضىوسلطان

:الإسلامإلىبالأنصاردفععماالمحئرة

عظيمةبأمةاتصالأوالرجالمنمددأوماللمحمدكانالو

إلىمالواإنماوالخزرجالأوسأنلقلناالحالاقتضتإذاتنصره

الناصرعدمرشولحيالولكنهم،والسؤددالعزيرجونحيث

الذىفماذا،خيرهفىيطمعفوزلهيتوقعوليس،قومهفى

سبيلفىبنفوسهموالتضحيةلنصرتهالتطوععلىجمعهم

بالعللالجللالأمرهذاتعليلعنعجزتإقاللهم،دعوته

والسمواتالأرضفىوكم،إلهيةآيةإلاأراهولا،الطبيعية

.)1(عاديةأموراالجاهلونيتخئلهاآياتمن

المسارعةعناليهوداحجملم،بحثهفىالأستاذتساءلوقد

الأوسإسلامقبلبلغتهموقد،الرسولدعوةقبولإلى

السابقينمنالسيرةكاتبوعنهاجابتساؤلوهو؟والخزرج

بنىمنالمنتظرالنبىأنيتوهمونكانوااليهودأنذكرواحين

وانكروهرؤوسه!ركبواقريشمنأنهعلموافحين،إصائيل

نعرضأنناعلى،مدلسينفحرفوهاالتوراةبهبشرتوقد

22صعرالحاثىالمجلد،:الأزهراجملة)1(
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الإسلامإلىالأنصاراندقاعبشان(وجدى)الأستاذأثارهما

لباحثنظروجهةلنقذمنجل،النقاشلايقبلأئهلالنذكر

تخضعلاإلهيةآيةالاندفاعهذاأنإلىانتهىحتىالتفكيرأطال

يقفالذىالحائرالتساؤلمننمطاولنعرض!صريحلتعليل

.يستطيعونفلااقتحامهيحاولونمنيعسذأمامباصحابه

الذاقاستقلالهفىيظهراهتمامابموضوعهالكاتباهتملقد

غايةمنهااشتهرفيماحتىوتعليلهاالأحداثتفسيرأمام

موضوعيحظلمالنبويةالهجرةكموضوعفموضوع،الاشتهار

الموسميةالأعدادبهخصصتحتى،الدارسينباهتماممثله

بلادشتىفىعامكلفىوالإسلاميةالأدبتةالمجلآتمن

الجللالحادثهذاعنالمتحدثوناصبحوحتى،الإسلام

الىمضطرينيعنهفيبتعدون،مايقولونيجدونلايكادون

بهتلمفنيةادبيةصياغةلهيتكلفونأو،آخرنبوىموضوع

يعدفلمالموضوعأما،وحدهالبياقالشكلفيهيتجذدإلماما

فيهاللهفتحقدالجهيرالذائعالموضوعهذا!المزيديتطلب

انصرافاماممستانيةوقفةوقفحينجديدبمذالكاتبعلى

وقديلجوهأندونالهجرةيوم)ثور(غارعنالم!ثركين

مأوئيكونأنوتعئن،الأقدامآثارأمامهانقطعت

أحرصكانواالقرشيينأنالكاتبفيذكر،للمهاجرين

منعليهمسيجرهمماتخقصاالنبىعلىالعثورعلىالناس

دفموقد،بالمدينةواستقربنفسهسلملووالمنازعاتالحروب

وكان،الغارعندانتهتقدالأقدامآثارأنعلىالقائف
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معقولهعلىتعويلهمعدمفيكونقافتهمفىمطلقةثقةللعرب

مائروىأعجبمنفيهالولوجاستحمالةعدمومعالغاروجود

.الأحداثمن

)1(:مستطرداالكاتبيقول

الغارإلىالنزولضهيبواقديكونواأننظنأن)رضينا

أفاعيهتنوشهينزلهقنأنتخيلواقديكونواوأن،لتفتيشه

يتركونهأضه!منتخيلأنولانقبللانرضىولكننا،وئرديه

يتحققواحتىوليالىايامايحاصروهأندونادراجهمويرجعون

يعدونهامرفىبالإهمالنتهمهماناضطررناوالأخلوهمن

.الأمورأخطر

ناعليهميجبكان:نقولولكنابهذانكتفىولسنا

منكبكبةينربإلىمنهايتسربأنيمكنطريقكلفىيقيموا

معيفعلوالمفإذا،خصمهمعلىالطرقيتقطعالفرسان

فسرقدلهإغفالهمفإن،الحربيةالحيطةصفاتبارفعتحيلهم

الأالسيرةهذهفىالتزمتولكنى،عنهصرفهمقداللهبان

موطنفىالظنإلىالج!أفلاالحلمىالدستورء،صولأتجاوز

عليهاللهصلى"النبىوحياة،الطبيعيةبالعللتفسيرهيمكن

مايمكنإلىبهاحاجةفلاالدامغةبالآياتحافلة"وسلم

عماقريشمنتغاببانهأفسرهفانالذلكتجريحهمنالخصوم

،يثربالىالصحابةكبارهجرةعنتغابواكمابصددههم

مى83.عثرالحدىالمجلد.الازمر.مجله5(؟)
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فىالعربلايراهحيثإلىالنبىعنهميبعدباناكتفواكانهم

(.عارضتهوقوةبيانهبشدةبعضهمفيفتتنالحجموسم

يذهبلم)نهالكاتبقالفقد!وقفةالكلامهذاعندولنا

عليهاللهصلىاالرسولتتبععنالنكوصهذاتعليلهفى

الطبيعيةللعللمماشاةعنهصرفهمقداللهأنإلى"وسلم

أنهنف!مهفىقذرلأنه!العلمىالدستورباصولوالتزاما

تعليلبكليضيقونالذينالإسلامخصومبكتابهيخاطب

تحليلهفىأنهمع!الأحداثمعحسئامايلتئميماشىلاغيبى

الانضواءإلىالعاجلةالمسارعةمنوالأوسالخزرجلموقف

ثقالتبعاتمنماسترصدهميعرفونوهمالإسلامرايةتحت

الانضواء!هذاعقب

إلهيةآيةانهإلىالموقفهذاتحليلهفىذهبأنه:اقول

التىالإسلاميةالدعوةمواقفتعذدتواذا!البحثفوق

أصلايكؤنالمتوالىتعددهافإندالمسلمةالطبيعيةالعلةلاتجد

مناعظمكبرىإلهيةلقوةالأحداثخضوعهوجديداعلميا

الحقيقةبهذهوالاعزاف!بالتحليلالبشرعقولتدركهاأن

لماعلمىبتفسيرياتواأنالمسيطرةالقوةهذهينكرونمنيلزم

ف!ذا!ارضىبعرفلائتقيدالتىالقاهرةمظاهرهامنيرون

ماثلةالإلهيةالقوةهذهآثارظهرتوقدذلكعنعجزوا

نأعليهميجبالذىالثشيعالعيبهوفعجزهم،للعيان

عندبالوقوفرضاهمنستجلبأنلناوليس،يتداركوه

النبويةلملمعجزاتلاتكونولماذا!وحدهاالحسيةالتعليلات
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لهاعلميةهسألةجميعهمالأنبياءأيدىعلىترادفتالتى

قياسيةفهى،غيرهالىالطبيعىيتجاوزالذىالمطرددستورها

منماصحبهموالعملىالعقلىصحتهاودليلللأنبياءبالنسبة

كاذبمحترفيوفقولن،قرونقرونا.بعدأثرهاصتمرتوفيق

منالتاريخصحففىرايناوكم،الناسبهخاعأمرفى

تكشفتثمالزمنمنمحدودةفزةأتباعهمخدعواأناس

البلقاءخديعتهمعنالمبايثرمماضهمبعدأوحياضهمفىالأحداث

ماحصلنقيضوهذا!والازدراءالتحقيىموضعفاصبحوا

الناصلهمعرفاذ-والسلامالصلاةعليهم-للرسل

انتشارارحيلهمبعددعواتهموانت!ثرتالحقيقىصدقهم

الإسلاميةالدعوةفثبات!البالغصدقهاعناصريحمل

المعجزاتهذهبؤكدئماالعصورتوالىعلىالمتقذمواطرادها

خاضاعلميادستوراالمعجزاتهذهيجعلئمابل،الإلهية

الله!برسل

اقتحامأهملواقدكانواإذاقريشكفاراانأرىأقعلى

الرسولاقتفاءيهملوالمفإنهمالبخاثةالكاتبقالكماالغار

ثم!جدوىدوناستطاعواماذلكفىبذلوافقد،وتتبعه

وأحئاعليهالعثوريستطيعلمنالأموالمنالمغرياتفرضوا

فقدوإذن!تعادأنمنأشهرمالكبنسراقةوحادثة؟ميتا

أمورهجيعفىالحذرياخذواينا!ب!ثىءوقامواشيئأأملوأ

ويتخذمايفكرهيفكراحتياطاالعقلاءأشدتجدف!نك

عملقدأنهظانأالحاجزةالموانعويقيم،الواقيةالتحفظات
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نقصعلىيدلبماالموقفيفاجثهثم،حسابهضىءلكل

يخيل،احتاطثماحتاطأنهمع!الثغراتووجود،التدبير

بهمانطقعلىجاءقدبالذاتالهجرةمسألةفىالأمراناك

:قالحينالحكيمالشاعر

مضاعفةعناغنتقداللهوقاية

الإطممنعالوعنالدروعمن

التحليلى،الأستاذاتجاهمننضائلالتعقيببهذاولسنا

..الحديثليطردشىءإلىشيئانضيفولكننا

الأحداثفىالبعيدالنظرمنالكاتببهإمتازماانعلى

المؤمنينيزيدفإنهالعلميةبدقتهالمعارضينأفحمإذاالنبوية

المشتهرالحدثامامالمنقببعقلهيقفإنه!إيقانفوقإيقانا

خافيةعليهتخفىلاتكادحتىالشمالوذاتاليمينزاتفيقلبه

القارىءتقنعألصادقالتحليلمنفنوناليستلهمه،منه

هىالنبويةللغزواتوتحليلاته،النافذةبقوتهابديهةالمنصف

احداثيذكرأنلنفسهاختطإذانقوللماالأروعالشاهد

أتمفىمرادهبلغإذاحتى،جميعاالناسيعرفهاكماالغزوة

نظراتهيرسلجعلالمشرقالوضوحمنمثلهمنمايرتجى

وقوته!بطرفاتهالقارىءيبده،جديدبضياءمثحغةالجديدة

قارنحين،بدرغزوة)فىالصائبةنظراتهببعضلذلكونمثل

لايتجاوزالذىالعددىالكموضآلةالعدديةالمشركينقوةبين

الفريقينأسلحةاستعرضوحين،المسلمينلدىالثلث
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الذىالقائدإنذلكعقبيقولثم!ايضاالضآلةهذهليؤكد

بكمهفيهامتفوقعدوهانيعتقدمعركةإلىبرجالهيدفع

أرىلكأقواللهأبثروا):ذلكمعلجنودهويقول،وسلاحه

معللحرببجيشه.يدفعالذىالقائدهذا(القوممصارع

فىصادرايكونانلايغقلالماذىالضعفأسبابتوافر

نفسمنيملكبماالمجازفةيريدكاناذاالأمغامرةعنمعركته

متسائلا:الكاتبيقول،وأهلومال

إليهمضطرايكنولملذلكمحمدايدفعكانالذىوما)

وادعيتبناغررتقدلهقالواقومهفلا،الأحوالمنبحال

الرجعىإليهيطلبونالذينهمكانوالأنهم،تفزولمفائزأنك

رجعلوللفشلسيتعرضكانمشروعهولا،حرببدون

،دارهعقرفىيهاجمهانينوىيكنلمالعدولأن،قتالدون

فىبالشروعلهلاتسمحقوتهلأنللهزيمةلاستهدففعلولو

نايخ!ثىكان-اللهرسولاىهو-ولا،استئصالحرب

مراراخرجفقد،ملجأيلقولمعادإذاأصحابهعنهيتفرق

لإفلاتهاشيئايعملاندونوعادقريشتجارةعلىللاستيلاء

أنهإلايبقفلم،بهأصحابهإيمانفىذلكيؤثرفلم.منه

وعدهبمامنهثقةلهايستعدوالمالتىالمعركةهذهفىقومهدفع

فلابدإحداهماأفلتتوقد،الطاثفتينبإحدىالفوزمنالله

منازلتهاإلىاصحابهفدفع.الأخرىفىرئهوعديصدقأن

فلا):وعدهلايخلفاللهلأن،لهاحذلاثقةبالنصرواثقا
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ائدنصراوآتاهظنهاللهفحقق(رسلهوعدهمخلفاللهتحسبن

)1(حجتهبه

الدقيقةالكاتبنظراتمنإليهأشرنامالبعضنموذجهذا.

.الصفحاتبهاتزدحملكثيرةوانها

مجلة)صفحاتعلىمسلسلةالبحوثهذهن!ثرأتاحوقد

فىافكارهابعضيناقشواأنالعلماءمنلكثيرالأزهر(

الازهر(مجلةأصفحاتوعلى،بعامةالمصريةالصحف

ليعقبإليهيوجهرذكليترقبوجدىالأستاذفكان،نفسها

وحسن،الصدربسعة.يتسمتعقيبانشرتهالتىالمجلةفىعليه

الشططيدفعهمنالناقدينفىيكونوقد،للاعزاضالتقبل

بالدعوةالقرآنامرهممنإليهيتجهأنيقبحمسرفضهجمإلى

احسن،هىبالتىوالمجادلةوالموعظةبالحكمةالدثهسبيلإلى

نادونالمعترضةالأشواكهذهيتركرذهفىالأستاذولكن

بشدةالعذرلهمايلتمسكثيرابل،بمثلهاناقدهيجازى

ليعلنالخالصاللبابإلىيهدفثمالحميةوعنف،الغيرة

دوننظرهوجهةليعلنالخالصاللبابإلىيهدفثمالحمية

يتخذواأنموجبدونالنقاشفىيشتطونالذينولعل!لبس

المتئد،الهدوءإلىفيفيئوا(وجدى)الأستاذسلوكمنالعبرة

بالتطاوليضيقالجادوالقارىء،جفاءيذفبالزبدلأن

ومن،اللائقالجدلىالمستوىدونصاحبهماويرى،والتزيد

الأزهر(مجلة)صفحاتعلى(وجدى)الأستاذناقشواالذين

.صه-عثرالحلىىالأزمرمجله(1)
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الأستاذذهبحيث-اللهرحمه-الجهنىالأستاذفضيلة

اللهصلىالنبىأرسلهاالتىالكتبعنحديثهفى()وجدى

منروىفيماالشكالىلعهدهوالرؤساءالملوكالىوسلمعليه

عليهاللهصلى-اللهرسولكتابجاءهحينالرومانقيصران

التجارةذوىمنونفراحرببنسفيانأباإليهدعا-وسلم

وعنالرسولعنأسئلةعدةفسالهمحينئذبالشامكانواالقرشية

دينهمنأحدارتدوهل؟قبلمنالكذبعنهعهدوهلآباثه

اوسجالا،دائماالمعاركفىلهالنصركانوهل؟إعتناقهبعد

ثم!سألماكلعنابوسفيانأجابوقد؟أتباعهيامروبم

ناوأمرالرومعظماءجمعبحمصكانلماقيصرأنالروايةقالت

هذامتابعةفىوالرشدالفلاحإنلهموقال،الأبوابتغلق

الوحش،حمرصيحةوصاحوا،الحاضرونفهاج،النبى

هياجهمقيصررأىفلما،مغلقةفوجدوهاالأبوابإلىونفروا

الروايةهذه،فحسبيختبرهمكانانهوزعمخاطرهمطمان

أنهفأعلنالكاتبنفسمنلتصديقهاارتياحاتجدلمالذائعة

نقدها،دونيمنعلاعليهاالسيرةكتبإجماعوان،فيهايشك

صعةمنالرومقيصريكونأنالكاتبمنطقفىلايعقلإذ

مبلغلايعرفرجالروايةعلىإيمانهفىيعتمدبحيثالتصديق

عنهيسالهمأنيجبعمايسالهمولم،يقولونفيماصدقهم

به،يتمسكديننسخإلىدعتالتىالأسبابعنقائمدينذو

جديد:بدين

إلىتحالأنفيمكن،كلهانحتلفةالروايةهذهتكنلموإذاأ
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حملالاستطلاعحبأنيظنكانعادةحدوثهمايمكن

التجارمنمملكتهفىكانمنيستحضرأنالرومامبراطور

بهذهإليهيتخولأنأما،الجديدالدينعنرأيهمليسالهم

تمسكاالمسيحيينأشدمنوهمقومهإليهويدعوالسرعة

)1(!الوجوهمنبوجهقبولهلايمكنفمما،بالمسيحية

يصادفلمماوهو،()وجدىالأستاذإليهاتجهماهذا

الدينىالمعهدشيخالجهنىعبداللهمحمدالأستاذلدىقبولا

بمجلة)(وجدى)الأستاذنشرههادفانقدافكتب،بالقاهرة

تمسكأنيرىالأستاذإن:ماملخصهفيهيقول(الأزهر

فأالمباشرالتصديقصعةدونيحولبدينهمالشديدالنصارى

فىيعتمدبحيثالتصديقسرعةمنيكنلمهرقلواناتئادغير

ويرد،الصدقمنمبلغهملايعرفرجالروايةعلإيمانه

:فيقولذلكعلى(الجهنى)الأستاذ

سال(هرقل)أنيرىالبخارىصحيحعلىالمطلعإن)

عقلعلىتدلالدقةمنتهىفىوأسئلته،عنهيسالانيجبعما

ناعلموقد،الحديثرواةبهاعجبحتىواسعوعلمناضج

وسلم-عليهالله-صلىللنبىأعداءمعهومنأباسفيان

لأنهريبةموضعيكونانلايجوزلهيشهدالذىفكلامهم

كانهل:()الجهنىالأستاذتساءلثم.عدوشهادة

وأنهمعيسىبعدنبىولاتمتقدديانتهمانيعتبرونالنصارى

193صكرالثاقالمجلد:،الأزهر"مجلة(1)
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يسلممنهماحداأنيستحيلبحيثبدينهمالتمسكمنكانوا

نبيايترقبونكانوااى؟بالعكسالأمراوأن،وشربسهولة

ظهر؟متىالحقإلىالانقيادسريعهومنمنهموان،آخر

تعالى:بقولهبالاستشهادتساؤلهعلىالأستاذويجيب

لسهودأمنوأاءلينينوعذيي!لتاآأشمذتتجدن.!)

ل!جمتقؤ!قربهصآتؤتتحدلتزكوأأينىلذؤآ

مصهضبآنآيخثذئصومم!إتالوأقاينىلذآمنوأاء

يممتت!برون!لاؤآلمحهضتاؤرقما!!تبي!ييب

يىترى+آضهضتفيفىلرتم!وليآلمتاغننرلىإسميعوأادقئا

تخاخقآاقتاةزتنالحتئتقولو!أينيتاغيفؤأضجلدآ

!!لمث!فلإينآ

:النصارىعنحقائقجملةيقرر-الناقديرىكما-فالقرآن

أقربأنهميستلزموهذاللمؤمنينمودةالناسأقرب-أنهما

الدين.لهذا

عنوالاستنكافالاستكباروعدمالتواضعشيمتهم2-ان

الحق.قول

)1(.بالدممعينهفاضتالقرآنسمعإذامنمنهم3-وان

794صعث!رالثاقالمجلد،الأزهرامجلة(1)
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قدهرقليكونانالأستاذمنطقفىكلهذلكويتبع

وأن-وسلبمعليهاللهصلى-الرسولكتابإلىسريعااستجاب

الوحش.حمرحصيهفحاصواالإسلامإلىقومهدعاقديكون

تتصلجزئيةأشياءمع(الجهنى)الأستاذقالهمالبابهذا

مقالهعلى(وجدى)الأستاذرذوقد،والأطرافبالحواشى

كثيرةشعبإلىالحديثبنايمتدوكيلا،فيهجاءماكلمتبعا

منبعامةالمسيحيينموقفعلبهرذبمابالاستشهادنكتفىفإننا

:)1(قالحيثالرسول

تصديقدرعةفىأرتافيأنحقىمنالأستاذفضيلةيرلما

التىالقرآنيةالآيةعلىذلكفىمعتمدا،الرومانامبراطور

لأن،المسلمينإلىسواهممنمودةأقربالنصارىأنقررت

بهذهتمدحهمفهى،الاستكباروعدمالتواضعأخلاقهممن

بسرعةيتهموابأنبالذمالمدحهذاولايقرن،الخلال

يمدحولمبالدليلالمطالبينالمتثبتيناللهمدحوقد،التصديق

التصديق.سريعى

كانواالنصارىأنلرأيناالموطنهذافىبالتاريخاستعناولو

فأللإسلامدولهموقفتوقد،الأممجميعمنتصديقاأبعد

والانتصارالغلبةلهاللهكتبأنلولا،وقفاتظهورهأول

الإسلامفىبرمتهاأممدخلتوقد،وليداعليهلقضت

تعد،اخرىغفيرةوجماعات،والتركوالديلمكالفرس

05.عاعثزائثاقالمجلد"الأزهرمجلة5)1(
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النصرانيةالأممإلا،وغيىهاوالصينالهندفىالملايينبعشرات

.مدىأبعدإلىبعقيدتهاتمسكتفإنها

تعالم!:قولهأما

مىتفيفىآغسنهضترتحةلرلمموليألمننرلى!مآآشئمعوأاذإؤ)

!

مع!افآءامئازتتآيقولونلحقآمنمضاغغفوأقجلذآ

!و!لثنهلإينآ

قدكانوابالدمعأعينهمفاضتالذينأنفىصريحقولفهو

وآمنوا،قبلمن-وسلمعليهالله-صلىبالنبىآمنوا

وليس،فيبكواسماعهعندقلويهمترقأنعجبفلا،بالقرآن

(.اليقينطعمتذوقواقوممنبعجيبهذا

يدللأنهتركناهعماذكرناهمافيهيغنىالنقاشمننمطهذا

المتناقشين،بينافصلأنلىوليس،بمنحاهوي!ثىاتجاههعلى

إلىيتجهأنوله،مناقشكلأدلةعلىالقارىءمعىوقففقد

امورإلىمتجهاآخرمقالفىالنقاشامتدوقد،يرضاهما

بالنصوصالحافلالردوتطلبتالأولالمقالفىعرضاذكرت

)1(:بقوله()وجدىالأستاذختمهوقدوالمراجع

538صعرالثاقالمجلد،الأزهرجملةا(1)
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كلالنبويةالسيرةعنننفىأنكلههذامنغرضناإن)

الحجج،منبالمسفماتمكتفينالجدلاعاصيرمايثير

مماالاستكثارمنالتأثيرفىأفعلوهذا،البيناتمنوالمقررات

علىالرجلواخال.(المناظراتإلىويدعو.المنازعاتيهيج

إذااما،الخصومإلىبحديثهتوجهإذا،منحاهفىصواب

وقد،يشاءكمايتبسطأنفله،المسلمينمنالكافةخاطب

الدقيق،التحرىفىبالغةعبرةلنفسه(وجدى)الأستاذأخذ

الغراثبتجمعلفهملصوقنالمبشرونائفهامريبةكتباوجدإذ

علىفنقلوهاكتبهمفىنتةبحسنالسابقونسجلهمماالمنكرة

حقأنهاعلىلقرائهموقدموها،مصادرهاإلىمطردةعلأتها

عليهميتزئدأندونالمتخصصينمنالمسلمينعلماءكتبهاواقع

:الفرنسيانالكاتبانبهماقامذلكامثلةومنمتزيد،

السيرةفىكتابوضعمن(دوجاريكوجاستون)(لوميرش!ا

كماالإسلامنبىسيرةيوردانأنهمامقدمتهفىذكراالمحمدية

ذإمقصودخبثوهو،واحداحرفالايزيدانأتباعهكتبها

والروايات،المكذوبةالأساطيرهذهأنالأوربىللقارىءيوحى

نجعلأنمنأبلغللإسلاملسثوأى!فيهلامريةحقالملفقة

وأى،مقوماتهمنأصلياومقؤمالنبئهتاريخاالمكذوبةالخرافات

كتبتالتىالخرافاتهذهجمعمنانكىالمسلمينلتاريختشويه

استغلالااستغلهامنجاءثم،حسنةبنئةالأولىمصادرهافى

أيدىبينإذاعتهاعلىوحرصكبيركتابفىفجمعهادنيئا

لأن،لهالانظيرعلميةخيانةوتلك،والموتورينالأعداء

3.2!
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ويعلمانرواتهاعندالرواياتهذهقيمةيعرفانالكتابجامعى

أشياءأنهعلىبل،حقأنهلاعلىقيلماكليجمعانأنهما

الجامعيعفىرواتهاإلىإسنادهاوأنوالتكذيبالتصديقتحتملى

يعرفانالمغرضانالجامعانهذانكإنفإذا!مسئوليتهامن

بل،لقرائهماعنهايكشفاولم؟الأولىالكتبفىالتدوينطريقة

!ارتكباهمماأشنعتدليسفلا،حقوكأنهاالمكذوباتصدا

شرمنلأعفوايقالمااختيارفىحريصاحذراالأوائلولورزق

كثير.

أبوابفىالتاريخىبالسرد()وجدىالأستاذاكتفىوقد

السراياعنكحديثهالمتئدالوقوفيستحقمالذيهايجدلمقليلة

الوفودوعن،النضير(بنىوجلاء)،خبير(يهودغزوة)وعن

منذكرهفيمارأىوكانه،ذلكوكيرالمدينةعلىالمتعاقبة

ولكل،الإعادةعنيغنىماانماثلةالفصولفىا"لتحليلات

الذىوتعجله،والتحليلالبسطإلىيدفعهالذىهدؤهكاتب

منلدىالكتابةظروفليستإذ،المتسزعالسردالىيدفعه

السيرةوكاتب،لاتتعذاهواحدنمطعلىتسيرتمايزاولونها

إلىيزلأنمخافةيخطماكلفىشديدبتهيبيشعرالخليلى

ليسإذ،وتضنيهتؤرفنفستةتبعةفيتحملمقصودغيرخ!

رجالمنعادئلبطليؤرخكمنالإسلاملنبىيؤرخمن

فعلهفىقدوةرسولعنيتحدثالنبىفمؤرخ،التاوفي

خطورةمظنةيكوفيامواقفهمنلموقفمخطىءتفسيروأىوعمله

غيرمواقفتفسيرفىحذردونيخطىءأنلهولكن!محقاقة

24!
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تاريخهمعندأخطاؤهمفتقف،ويصيبونيخطئونممنالرسل

الذىهوالبالغالحذرهذالعل،واحتذاءاقتداءإلىتتعداهولا

الكلامأئوابأمامهتنفسحلمإذاتعليقهفىيقتصدالأستاذجعل

.ولااحتيالفيهاتكلفلاعنطبيعةعن

الكاتببهافتتحماإلىنلفتهأندونالقارىءنزكولا

إبيههداهذاقإبداعفىافاضحيثمكةفتحعنحديثه

علىالهينويسره،الفتحهذاسهولةحللإذ،السديدالتوفيق

تكونأنالشركبعاصمةالمظنونكانإذ،المنتطرغير.المتوقع

حولهاتسيلانبعدإلأالغازينأيدىفىلاتقعمنيعةحصينة

مقاومةدونمفاتيحهاأسلمتقدذىهىوها،الدماءانهار

مذلقد؟توقعغيرعلىذلكتاقفكيف،الذكرتستأهل

الأسبابفرصد،الأحداثاعماقإلىالتحليلىمسبارهالأستاذ

فىوحصرها،جهددونالناضجةالثمرءأسقطتالتىالحقيقية

إلىليرجعنلخصهاأندونفحسبإليهانشير،أسبابخمسة

بكلمةالأعظمالفتحعنحديثهختموقد،يشاءقناستيعابها

)البطولةكتابهفى()كارليلالانجليزىللكاتبرائعة

فى-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولعنقالحيث(والأبطال

:وإعجابتقدير

دعواهعلىدليلمننبىأنهيذعىرجلمنيطلبماذا)

فاذعىمحمدجاءوقد،الناسإليهيأوئبيتايبنىأنمنأكبر

النفوسمن(كارليللعهدامليونمائتااتبعهديثاونشرنبىأنه0

ألفمنأكثرقائماالدينهذاوبقى،سعادتهمفيهووجدوا
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بعدنبوتهعلىيقيمهأنمنهيراددليلفأى،سنةومائتى

هذا؟)1(

الأستاذإليهاهتدىمانسجلانلوحاولناالاستشهادنطيل

يتناوللماالاجتماعىوالتشريحالنفسىالتحليلفىإبداعاتمن

هذامنيزاولفيماكثيرايصاحبهاللهتوفيقلأن،أحداثمن

قارئةنفسإلىيتدسسانعلىفائقةمقدرةاوقوقد،التحليل

يسهبوحينيوجزحينتقديرهعلىفيستولى،اللمساتبايسر

الغنائمتقسيمعلىبهعقبماالرائعةخطراتهمنولعل،معا

بالعطايا،قلويهمالمؤلفةالرسولغمرحين،(الطائفيوم)

حينبذلكرضواوقد،والأنصارالمهاجرينكباروترك

هذافىالكاتبتعمقوقد!الرسولنظروجهةإلىاستمعوا

السديد.قولهإلىبهاهتدىتعمقاالموقف

علىقامالإسلامىالمجتمعأنالقراءذهنإلىيبدؤنلاا

الوسائلمنأوبغيرهما،أوبالإرهاببالمالالأنصارتصيد

نظرةفإن،الأهواءعلىوتستولىالنفوستستهوىالتىالمادية

،محسوسبدليلذلكتنفىالواقعةهذهفىحدثماالىعجلى

التىالأموالاعطى-وسلمعليهالله-صلىالنبىانوذلك

اسلمواالذينوإلى،مشركينلايزالونكانواالذينإلىغثمها

الذىومؤيديهأنصارهمنهوحرم،قلويهمتؤمنولمبأفواههم

لأفدحوتعرضهم،نصرتهفىباستماتتهمالمالهذالهحصل

991صعشرالرابعالمجلد"الأزهرمجلة5(1)
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قائماالإسلامىالمجتمعأمركانفلو،دعوتهتاييدفىالأهوال

جماعتهحلفىالعملهذالكفىالزاثلةالأغراضهذهعلى

شوهدوقد،للخطروجودهمتعرضفتنةلحدثتالأقلعلىأو

الذىللتعاقديرجعتنأنعلى،ذلكمنشىءيحدثلمانه

انتدبواوالذين-وسلمعليهالله-صلىاللهرسولبينحدث

مقابلايعطوالمأنهميرى.يثرباهلمندعوتهلحماية

الأخيرالهزيعفىاجتمعوالمافإنهم؟الآخرةثوابغيرلجهادهم

-عليهالنبىعليهموعرض،مكةشعاببعضفىالليلمن

فىالتضحياتمنيبذلوهأنمنهميطلبما-والسلامالصلاة

فقال؟اللهرسولياذلكعلىلناوما:سالوه.الاسلامسبيل

(.انصرفوا)1(ثم،بذلكرضينا:فأجابوه،الجنة:لهم

)غزوةعنالحديثبهافتتحفيمامماثلإبداعوللأستاذ

نأإلى.(الوداعحجة)حديثمنعليهعقبوفيما(،مؤته

وسلم-عليهاللهصلى-التحاقهعنبالكلامالنبوىحديثهختم

البيضاء.المحجةعلىأصحابوتركهالأعلىبالرفيق

عليهاللهصلىالرسولحياةعنالأستاذحديثتمهناإلى

تحتالإسلاممبادىءعنيتحدثأنشاءولكنه،وسلم

العلمضوءتحتالمحمديةالسيرة)وهو،اختارهالذىالعنوان

ببحثيخصهاإنهقالمتتاليةبحوثكتابةفىفشرع(والفلسفة

03اصمحثرالرابعالمبلد،الأزهرجملة5(1)
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الخلقةمستكملوليدأالإسلاميةالأمةمنجعلتالتىالروابط

بضعةمنمايقربفكتب)1(وجهأكملعلىللبقاءصالحا

العالمىاثرهوايضاحالإسلاممبادىءتقريرفىفصلاوعشرين

تحمىقؤيةحوافظمنإليهدعاوما،وهدايتهالكونإصلاحفى

منالبحوثهذهإنقلناإذانبالغولا!الانهيارمنالإنسانية

ولكنها،والحديثالقديمفىالإسلامرسالةعنكتبماخير

عليهاللهصلىالرسولبسيرةمتلاحماعضويااتصالاتتصللا

عنوانايحملمستقلكتابفىتنشرأنالخيرمنبل،وسلم

.(الإسلام)رسالة:مثل

تدوينفىالكبيرالكاذبجهدعنحديثنانهايةفىونحن

يوفقأننرجو،اختارهالذىالتحليلىالنحوعلىالنبويةالسيرة

بينتداولهاليسهلخاصسفرفىالمقالاتهذهيجمعمنالله

!الناس

وقدالمعاصرالفكراعلاممنعلم(وجدىفريد)والأستاذ

القرنمعارف)دائرةالحافلةموسوعته!بتاليفوجدهقام

يومعليهيمريكدولم!ضخاممجلداتعشرةفى(العشرين

توجيهأواجتماعىنقدمن،جديداللناسيخرجاندون.واحد

والمجلاتالصحفعمرتحتى،فكرىنقاشأو،علمى

الحافلةالمستقلةالكتبمنأخرجهماغير،حياتهطيلةبمقالاته

منقذمماجزاءلديهفلقى.الكريملجوارهاللهاختارهأنإلى

العاملين.أجرلايضيع-سبحانهوهو-،صنيع

133صمحثرالحاصالمجلد،الأزهر)مجلة)1(
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العقادللأستاذمحمد"-"عبقرية

القئمالكتاب.هذاقراءةمنفرغتأنبعدنف!ىاتهمت

عقبقرأتهقدوكنت،عنهبالكتابةهممتحينالأخيرةللمرة

الكتبمننظائرهقراتكما،قرنربعمنأكثرمنذصدوره

الكتابهذابعظمةإحساسىولكن،قبلمنعنهاتحدثتالتى

عرضنىبحيثالطاغيةالقوةمنكانالأخيرةقراءقبعد

،صدورهيومعنهماكتبلأراجع،الوقتبعضللانتظار

بابه،فىفريدأنهأعتقدلكتابتقديرىفىمبالغاأكونفقد

منسطركلفىجديدابداقد(المشتهرالقديم)موضوعهوأن

حسين(طهو)(هيكل)كتبهاالتىنظائرههكذاوما،سطوره

هؤلاءمنكاتبفكل،(وجديفريدو)(الحكيمتوفيقو)

هكذالايدهشكولكنه،الكتابىمنحاهفىبتفوقهيعجبك

مراجعةإلىوتضطر،نفسكتتهمأنإلىبكتميلبالغةدهشة

،الأربعينياتاوائلفىقرءوهحينالمفكرونعنهماكتبه

حجمهولكن،بنظائرهقيسإذاالحجملطيفبغدوالكتاب

وغوره،المتاملوعمقه،الدقيقةرصانتهدونيحللماللطيف

تلك،الوجداقالتاثيرمواقففىطائرةرفرفةمع،العويص

لمن.الصارمالافحاموبأس،الملزمالإقناعسطوتلطفالتى

سيدهونبىعظمةأمامرأسهفيركبالعنادسبيليسلك

.استثناءدونالأنبياء
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الكاتبونماكتبهإلىفرجعت،نفسىاتهمتإننىأقول

وفى،كتبوهمماعليهالعثوراستطعتماأوإلى،الكبار

الزياتحسناحمدالأستاذ()الرسالةصاحبطليعتهم

:يقولفوجدته

الروادحولهاطوفالتىالناحيةهىنفسهفىمحمدصورة)

قدرتهاالتىوهى،ينزلواولمالروادفوقهاوحوم،يدخلواولم

فىاليقينعلىقرأتهاثم،العقاد()خطةفىالتخمينعلى

مؤمنكاتب)العقاد(لأنذلك....محمد()عبقرية

الإيمانهذاضوءعلىقرأتهأودرستهفإذا،والرجولةبالعقل

فىولايتعزالرأىفىلايتناقضفحلمنطقعنلكتكشف

المقاصدفىحتىطبقتهعنينزلولا،باللغويتكزولا.الأداء

يكتبفإنمامحمدعنكتبفإذا..المطروقةوالمعاقالمتبذلة

كلبهيدينالذىبالمقدار)عبقريتهعنالإيمانهذابوحى

الحبلهيثبتالذىوبالحق،وكفىالمسلمبهولايدينانسان

وبالقياس،وكفىالمسلمقلبفىوليس،انسانكلقلبفى

وغيرالمسلمونإقرارهفىويتساوىالمعاصرونيفهمهالذى

،ميزانكلفىعظيممحمداأنعلىالبرهانليقيمالمسلمين

فىوعظيم،العلمميزانفىوعظيم،الدينميزانفىعظيم

ولايسعهمالعقائدفىيختلفونقنعندوعظيم،الشعورميزان

نأفيهلاتجوزالذىوالحق(الآدميةالطباثعفىيختلفوا.أن

اللهلقولالمحكمالملهمالتفسيرهومحمد()عبقريةكتاب

ولايدهشنك(عظيمخلقلعلىوانك):الكريملنبئهتعالى

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الغورمجهولةظلتالخلقبعظمةلرسولهاللهشهادةإنأقولان

العقاد()جاءحتى،والتاريخالتفسيرفىوالدلالةوالمدى

مايكونكانطقوسماتهاوألوانهاوحدودهابابعادهافصؤرها

()1(الحجةتكونماوأصدق،المثال

وانوالزيات(،الرسالة)صاحبماقالهبعضهذا

فإنهزملائهعنيكتبفيماالصداقةحقوقبرعايةاتصف

يجدولم،المؤاخذةيمنعحريرىثوبفىيعتقدمادائمايقول

وسلم-عليهالله-صلىاللهرسولعنالعقاد()كتابفى

رفيع،مستوىفىوجدهإذكعادتهبهالتلميحإلىيضطرما

الحفيل،الثناءمنالنمطهذاوعلى!اللهتوفيقفيهصاحبه

عنكتبهفيماالمازقعبدالقادرإبراهيمالاستاذقلمجرى

وهموإذا،المسائية(البلاغ)جريدةفى،(محمدعبقرية)

صديقهالمازقأن،العقاد()صديقالزياتأنالقارىء

فىوأن،المنهجىوالتجديدالأدبىالنقدمضمارفىورفيقه

(العقاد)انجهلفقد،المجاملةيوجبماالشخصيةالعلاقى

وموضوعيةالسريرةإخلاصفيهلمسإذاناقدلكلصدرهيفسح

اصدقاؤهيعرفهاواضحةحالوتلك،الحقيقةوحب،النقد

صاحبهماعنيجهلاأنالزياتأوللمازقوماكان.عنه

ص.مايعتقدانغيرفيقولا،الغرباءقراؤهمايعرفه

عبقرية)عنالحكيمتوفيقالأستاذقالهبماالاستشهادولعل

.4291صةمايو11(462)العدد"الرصالة1(1)
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الموضوعىالنقدتسزمجاملةتوقعإلىتشيرشبهةيجدلا(محمد

.فكريةمعركةأثناء(محمدعبقرية)عنمقالةكتبفقد،لديه

حول.(ابرشالة)صفحاتعلى(العقاد)وبينبينهقامت

موقفاالعفاد()منهوقفوقد،الأدباءعلاقاتفىالصفاء

(الغقاد)سبقواالذينأحدالحكيموتوفيق،عنفمنيخلولا

فىرأىوقد-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولعنالحديثفى

صفحاتعلىالجديدالكتاباستقبالإلىيدعوهماالسبقهذا

فيه)1(:قالمؤيدااستقبالا()،لثقافةمجلة

لديه(العقاد)الاستاذانادركتالأولالفصلفمن)

إليه،نصغىأنعلىيرغمناعندهالذىالكلاموأنيقولما

عليهاللهصلى-محمدالنبىعنقبلمنماعرفكلوأن

درسقد(العقاد)لأن،(العقاد)عندعمايغنينالن-وسلم

وسلم-عليهاللهصلى-للنبىصنعثم.لنفسهواستنتجوفكر

فىالتمامهذاعلىنظيرهايرىانلايمكن(؟قلمية)صورة

يكتبلمإنه،الحجمالمتوسطكتابهصفحاتمثلصفحات

تاريخا،يسردولمقصةلنايروولم،سبقوهالذينفعلكماسيرة

الشريفالوجهذلكأبرزتقسماتوخطملامحرسمولكنه

هوإليهنلتفتأنيجبالذىانالحرىانعلى..الجليل

لمفهو،غرضهتحقيقفى(العقاد)عليهاجرىالتىالطريقة

نايعلملأنهالسيرةكتببطونمنالوقائعباستخراجيكتف

ام.429عابومن1755العل!اثقافةجملة)1(
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منظهربما.الناسلأكزمعروفةأصبحتقدالوقائعهذه

هذ،استخدمقدفنراه،الأسلوبعصريةالعرضحديثةكتب

أخرىمعاقواستنطقها،جديداآخراستخداماالوقائع

الروال!،أكزفعلكمالتقودهخلفهايسيرأنيرضولم،طريفة

والتفك!3السليمالمنطقمنبيديبنوقادهازمامهاهوتناولبل

..ءظا!أظهرأنالحقوفى،ونورضوءكلهاطريقفىالمستقيم

الحواد:.،.،منتستولدالتىالعقلى.الاستننتاجقوةهىألكتابفى

الكاملة!الإنسانيةالشخصيةلتلكومقوماتخصائصالصماء

كثيرفهمهاوأساء،ال!ثرقاهلمنكثيرعلىنجهمها-دقالتى

التمحيض)العقاد(الأستاذوجاوزالغربعلماءمن

حالعارضا،الأموراغلبفىالمقارنالبحثإلىوالاستقراء

التحقيقوجهعلىليبين،العصورمختلففىالأخرىالأمم

.العامالإنساقالتاريخمنيجليهاالتىالفكرةمركز

ماكتبببعضطويلاستشهادبعدالأستاذقالثم

واضحة!صورةللقراءكونتقدلاأحسبنى:)العقاد(

وأنصحالقارىءأغرىانأردتولكنى،للكتاب

فيهانبصرمصقولةمرآةخيرالكتابهذالأن...بمطالعته

قديمهاالسابقةالسيرةكتباستطاعتفقد،النورهذاطيف

وسلم-عليهالله-صلىمحمدبحبالقلوبتفعمأنوحديثها

العقوليملأانالآنحتىاستطاعنظرىفىكتابمنماولكن

أنواعأرفعالفهمولعل،العقاد()كتابمثلمحمدبفهم

(.الحب
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كلطماننىوقد،الحكيمتوفيقالأستاذكتبةما3بعضهذا

الكتابلهذاالبالغالتقديرمنبهماشعرتالىالاطمئنان

جميعفىالشعوركلبهاشعرتدقيقةمعانعنوعبر!الممتاز

)هيكل(الدكتوركانإذا،الكتابفصولمنماقرأت

السيرةكتبواممنحذوهماحذاومنوجدىفريدمحمدوالأستاذ

سدادمناوقبماباطلهاداحضاللمفزياتيتعرضمنكتابة

الأستاذفإنيحاولونفيماكثيرصوابإلىوفقواقد،نظروقوة

إليهايصلوالمفسيحةآمادإلىصنعوهماجاوزقد(العقاد)

كتابهيكتبلاأنه-لىيخيل-كمانفسهوبينبينهافزضحين

أعداءألدإلىيكتبهبل،وحدهللمحايدولا،وحدهللمسلم

خصماأمامهيتصورفهو،الكريمورسولهاالإسلاميةالدعوة

الحججأقوىمنبمايملكمتذرعامعاندايقفالخصامألد

أكاذيب،منالحاقدةالأجيالافزتهبماالإسلامرسولليرمى

وقد،التطوروثقافة،العلمومدنية،العصرحضارةومعه

وأفرخالباطلفيهاعششالإسلامحماةمنعريضةغفوةوجد

هذاالعقاد()تضور!التخرصاتمنلخيالهماعنوحاك

الغرضاهواءمنيحملبماأمامهيقفالمغرضالجموحالخصم

المناوئين،ألسنتداولتهمشتهربمنطقمدعومة،المريض!

حقوكانهالمتتابعبتكرارهأصبخحتىالمبشرينأقلاموكررته

خطتهالكبيرالكاتبفأعد،وتردداشتهرلاباطل،تقرر

عصفابهايعصفبماالأراجيفهذهعللياقالدقيقةالواعية

ثلاثينمدىإلىتطاولامدوليدذلكيكونولن،تلبثدون
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زملائهبعضعليهاقترححينالكتابمقدمةفىذكركماعاما

بمثل-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولعنيكتبأنالأدباء

الأنبياءبطلعن(كارليل)الشهيرالانجليزىالأديبكتبما

راجيايفعلانفوعد-وسلمعليهالله-صلىعبداللهبنمحمد

عاماثلاثينإلىالعهدامتدوقد،قريبعهدفىذلكيتمأن

صاحبتاريخفىآخرحيناويعودحيناينقطعتاملاكانت

مهاجمة،وأخرىمؤيدةاقوالمنعنهيقرؤهوفيما،(الرسالة)

ولكنه،الهواءفىبددايضيعلا(كالعقاد)جادمفكروتامل

يؤقمعلومةغايةيبلغحتىوحيويةقوةفىويتكاثروينمويتولد

فيماالمشتهىالأكلهذاجاءوقد!مشتهاهثمرةفىالطيبأكله

المقدمةبعدتحدثإذمحمد(،)عبقريةكتابفىخطه

والداخلىالعالمىالجوفسردالنبوىالمولدعلامةعنالشارحة

الداعىعبقريةعنقوىبفصلوتلاه،النبويةللرسالة

تلك،والوسامةوالغيرةوالإيمانوالثقةالفصاحةمنامتلكهوما

وجهاحسنعلىدعوتهنجاحإلىأدتالتىالحيةالسمات

محمد()عبقريةعنليتحدثلديهالمجالواتسع،ينتظر

والمتعارضة،المتشابهةالمواقفدرسمنحديث،العسكرية

براعةعنالفصلبالقوللياقومعارضتهاتأييدهافىقيلوما

ويعللليشخصالناحيةهذهفىحديثهامتدوقد،واقتدار

الأفق،وجهشوهحتىتكاتفقدغباراوليزيح،ويدحض

عنتالفصلفىحديثهامتدكما،كاسحإعصارإلىفاحتاج

مناخذاقدالزوجاتوتعددالحرببابىلأن.الزوجمحمد
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والافتراءبالتزيدملئت.فسيحةرقعةالإسلامنبىخصوم

علىبالحقيقذف(العقاد)عقللمثلواحتاجت،والشطط

الزواجوبابالحرببابوبين،زاهقهوفإذاليدمغهالباطل

محمد()عبقريةعنمعتدلةفصولفىالكاتبتحدث

ومجمد،البليغمحمدوعن،الإداريةعبقريتهوعن،السياسية

التوجيهفىوابتكارطرافةكلهحديثا،الرئيسومحمدالصديق

الىالزوجمحمدعنحديثهبعدانتقلئم،والمقارنةوالتشريح

الرجلفمحمد،العبدفمحمد،السيدفمحمدالأبمحمد

سجلفىمحمدعنبالحديثانتهتالتىالغايةشارفوبذلك

نسقهافىجديدةالكاتبعرضهاكماالكتابوأبواب!التاريخ

منحوتفيماجدتهاأما!المتماسكةوموضوعاتها،المتسلسل

فىتصويرهاعلىنقدرفلننتائجمنإليهانتهتوماافكار

علىيدلمابعضإلىنشيرأنسنحاولولكننا،الأمثلوضعها

النفيس.معدنها

عنالحكيمتوفيقالأستاذقالهماصفوةنقلناأنسبقلقد

فىالكبيرالكاتبماذكرهنركزأنويمبهننا،(محمدعبقرية)

.النقاطهذه

النبىعنالعقاد()ماكتبهقبلماعرفكلأن:اولا

من)العقاد(عندعمايغنينالن-وسلمعليهالله-صل

حدشا.

وإنما،قصةلنايروولم،سيرةيكتبلم(العقاد)أن:ثانيا
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الكريمالوجههذاأبرزت،قسماتوخطملامحرسم

العظيمة.الرحبةالنفستلكأعماقمافىوعكست

جديدااستخداماالوقائعاستخدمالعقاد()أن:ثالثا

طريفة.أخرىمعاقواستنطقها

طريقعنالصماءالحوادثمنولد(العقاد)أن:رابعا

الباحثين.علىفهمهادقخصائصالعقلىالاستنتاج

وسلم-عليهالله-صلىالرسولعنماكتبأن:خامسا

القلوبيفعمأناستطاعقدالروادكتبمن(العقاد)سبقمما

فقدالعقاد()كتابأما-وسلمعليهاللهصلىمحمدبحب

.-وسلمعليهاللهصلى-محمدبفهمالعقوليملأأناستطاع

الحكيم.توفيقالأستاذإليهاشارمابالاستشهادوسنؤيد

كانبل،عواهنهعلىالقوليرسللمانهالمنصفالناقدليعلم

ذاالمستشهديربكمماالاستشهادكانوان،حقايعنيهمايقول

ذإ،الآخرعلىأحدهاترجيحإلىسبيللارائعةانماطايجد

يعلنحينكثيرانفسهويريح،والإحكامالدقةفىتتساوىكلها

حيىالمجاللضيقيخضعوانماشىءمنأفضلشيئايختارلاأنه

.الكتابصفحاتجميجينسخأنالمعقولمنليسإذالاكتفاء

-صلىالرسولسيرةعنماعرفكلأقالحكيمقاللقد

منقدمهعمايغنينالن(العقاد)كتبهماقبل-وسلمعليهالله

الأحوالعن(العقاد)كلاممنذلكعلىأدلولا،حديث

ار؟حوالهذهأنإذ،النبويةالبعثةعندوالاجتماعيةالسياسية

بحيث.وحديثهقديمهالتاريخكتبفىوالاستفاضةالذيوعمن
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المدارسطلبةيعرفهمعادحديثفىالولوجإلىالكاتبتضطر

ولكن،الدراسةهذهفىمتخصصكلمنهالمهميعرفكما

كماكتابهفىإليهمليلقيهلاالناسيعرفمايعرف(العقاد)

تصوراليتصورهبل،وقديمةحديثةمنالتاريخكتبفىقرءوه

الدعائمقوىأساسذامتماسكابناءمنهفيفيم،الدلالةواضح

معتدلا،النظرأماملينهضالطبيعىوضعهافىلبناتهتتعالى

الفصلنهايةالقارىءبلغاذاحتى،انحرافولافيهنشوزلا

منها،فكاكلاتاديةالمحتومةالنتائجإلىتؤدىالمقدماتوجد

،لجاجدونالحقبمنطقيعتصملمنالإلزامكلالإلزامولكنه

تصورالنبويةالبعثةعندكلهالعالميتصور(العقاد)أخذلقد

ترتيبفىفالأخصالخاصإلىثمالعامإلىالأعممنينتقلمن

فيهتتوالىرياضىوسياق،الفصلإلىالجنسمنهيسلممنطقى

تتطلبفجوةدونالتسديدمحكمتوالياالألفبعدالباء

وعنالقبيلةوعنالأمةوعنالعالمعنتحدثلقد،الامتلاء

هندسياهرمايضعمنحديثالرجلوعنالأبوعنالبيت

بسيدالمتالقةالقمةإلىمراقيهفىصاعداالعريضةبالقاعدةيبدأ

هامة،شاردةتفوتهلاإيجازفى-وسلمعليهاللهصلى-الوجود

مديد.متسعبساطوكأنه

النهايةشارفمتداعياكان5-(العقاد)منطقفى-فالعالم

الغيبفىقوةإلىالركونمنتنشاالتىالباطنطمانينةفقد

منتنشاالتىالظاهروطمانيتة،الضعفوتحمىالعدلتبسط

بالفساد،العائثينوتخيفبالشريعةتقف!دولةإلىالركون
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وتضاءلت،العقيمالجدلإلىالدينمنخرجتقدفبيزنطة

يجوارها،يحتمىمنفيهاطمعحتى،والبرالبحرفىسطوتها

حولوكمنت،المجوسدينمنالمجوسفيهاسخرقدوفارس

منتستعارأوثانبينضائعةوالحشة،الفتنبواعثعرشها

بذاتليستهىثم،أخرىتارةالهمجيةومن،تارةالحضارة

التاريخ.فىطورولابذاتالدنيافىرسالة

.البناءثمللهدمويتهياحالهغيرحالإلىيتطلععالم

تتأهبولكنهادولةبذاتفليستالأمةأما،العالمهوهذا

فارسقوافلسارتفإذاكلهاالعالمينتجارةايديهافىإذ،لها

الأحرار،العربحراسةفىفهىالرومبحرإلىالخليجمن

فهم،وفارسيةروميةالمتداعيةللدولعليهملاسلطان

،الأرزاقفتتصليرضون،الزماميملكونبحراستهم

إلىاليمنمنالقوافلسارتوإذا،التجارةفتبورويغضبون

حراسةففى.الرومبحرإلىالقلزمبحرمناو،الشانم

إلطريقين.كلتامنالأعراب

إلىوالتفتت،بهايحيطمنوعرفتلوجودهاتيقظتأمة

بهماقاممثلداخلىخطراوخارجىخطرمنمايهددها

.(أبرهة)

وعصبة،الجزيرةئروةفيهاتجتمعواحدةمدينةالأمةهذهفى

حالة!المدينةثروةايديهافىتجتمعالقومسادةمنواحدة

الأقوياءوتسخيروالخمروالطمعالترفهنافمنفيهااستقرارلا

.الأمورصلاحفىوالشكوالحسرةالفاقةهناومن،للضعفاء
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.محدقوخطر،يقظىوأمة،لاتستقرحالة

:شعبتانفلهاالمدينةتلكفىالقبيلةأما،الأمةهىهذه

قائم،هوماواستبقاءوالطمعالترفاصحابمنإحداهما

مقامبينوالتوسطوالسماحةالتقوىأصحابمنوالأخرى

ا!؟ذىيحتملالذىالضعيفومقام،-ويطغىيجورالذىالقوى

الكريهة.علىويصير

العريقالنسبكرملهالوسطىالشعبةتلكفىوالبيت

بيت،الجانحةوالكبرياء،الجامحةالزوةلؤملهوليس

أبرهة()مواجهةفىقريث!وزعيم،النذررجلعبدالمطلب

لتلخيصيغنىفلاالأبأما،البيتبربالمطلقالإيمالنوذو

بحروفهالعقاد()نصفلننقل،روعتهعنشيثاحديثهفى

:قالحين

عبداللهفابنهكريملنبىصالحاجداعبدالمطلبكاناذا)

عالممنبضعةكانلكانما،الكريمالنبىلذلكالأبنعم

..تراهلاوهىنبيافيهالتعقبالدنياهذهإلىأرسلتالغيب

القلبإليهيتجه،الشهداءطينةمنإنساناكأنتعودثم

الذىالفتىفهو،ورحمةرحنوحبمنفيهمابكلالإنساق

قومهشفقةلهفجاشت،للفداءاختيروالذى،عبداللهاسمه

الفتياتتحديثالذىالفتىوهو،حينالىالقدرلهمتركهحتى

منهنعمنلومنهنمئاتوودت،وحيائهبوسامتهالخدورفى

ثمايامثلاثةعروسهمعأقامالذىالفتىوهو،الزواجبنعمة

،الذاهبونمنهايؤوبلاالتىالسفرةهىفإذا،ليتجرسافر
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وهوالكريمنسلهلهوولد،غريبوهوماتالذىالفتىوهو

والسلالة،الأنبياءآباءالخاشعةالبصائرتتمثلوهكذا،دفين

وعالمالبقاءعالموبينوالدنيا،الآخرةبينتصلالتى

)1(الفناء

عا؟:الحاصمةالنتيجةبهذهتننهىمنطقيةمقدمةذلككل

وأبوانوبيتوقبيلة،نبىالىتتطلعومدينة،نبىالىيتطلع

؟.النعىذلكهوفمن،النبىلانجابمايكونونأصلح

فىقدرهفيصغرالخاملبالوضيعليس،النسبعريقنبيل

فيطغيهالمترفبالغنىليس،فقيى،والأحسابالأنسابامة

من.جشعالقلوبيغلقماقلبهويغلق،الأغنياءالنبلاءبأس

يقتلالذىبالمدللهوفليس.رحماءبينيتيم،واليسارالقوة

هووليس،والاستقلالوالإرادةالجدملكةالتدليلفيه

النفسوعزةالأملروحالقسوةفيهتقتلالذىالمنبوذبالمهجور

الآخرين.علىالعطفوفضيلة،الطموحوسليقة

الباديةفىالعيشضروبمنالعربمايختبرهبكلخبير

،القطعانورعى،المدنيةوألفالصحراءفىتربى،والحاضرة

منواقترب،والأحلافالحروبوشهد،بالتجارةواشتغل

فىبيتاصلحمنرجلاصلح،الفقراءمنيبتعدولمالسراة

التىالدنيامنعبمغيرعلىالمرقولةالنجاةلرسالةزمانأصلح

2،ثالسلامعليه-عبداللهبنمحمدذلك....ترقبها

الهلال..إ:هـ23الرابةالبحةمححدجقرية)1(

42-الرابحةالبحةمحمدعبقرية)2(
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المهيئةالعالمحالةعن(العقادأكتبفمطالقارىءرأىماذا

العقاد()ماكتبهغيرالصفىمئاتيقرأالم؟النيىلظهور

والتصويروالاقناعوالزتيبالعرضفىالجديديرالمثم،أولا

!الأضعافأضعافمقامتقوممحدودةصفحاتفىوالاستنتاج

النىعنقبلمنعرفماكلأنالحكيمالاستاذمعيرىألا

يرى!(العقاد)لدىعمايغنينالنوسلمعليهاللهصلىمحمد

غيرفىأما!والخواصالعوامبينالمشتهرالشاثعهذافىذلك

.والامتاعالاقناععلىالعقاد()فماأقدرالمثشهرالذائع

يكتبلم(العقاد)الأستاذإن:الحكيمقولالىانتقلناف!ذا

لناأبرزتقحبماتوخطملامحرسموانماقصةلنايروولمسيرة

النفستلكأعماقفىماوعك!ست،الجليلالثريفالوجههذا

كماالعبقرياترسالةحددقدالفاضلابناقدنجدفإنناالرحبة

الأحداثضتىيجمعمؤرخايكونانيردلمفهو،كاتبهاأرادها

لاتاقصادقةصورةيرسمأنشاءوإنما،عليهاليحكم

القارىءعنمعزلفىالكاتببهايقوم،طويلةقراءةبعدإلا

والاختياروالترجيحللموازنةبفكرهخلا،قرأمماتملأاذاحتى

التصويرفىغيرهعنمايغنىكزتهعلىماطلعكلمنليتخذ

واحداخبرايختارحينعليهمعابةولا،الملامحلهذهالصا!ق

ومن،يريدماعلىدلالةأكزيجدهإذ،سواهعشراتو!مل

الرواياتمنيختاربانه)العقاد(نقدوامنأخالفهنا

لكاتبإلايوجهلا،اعزاضهملأنيريدماويترك،يريدما

يكونوقد،شخصيةملامحيرسملالكاتبيؤرخ
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ضعيفةرواية(العقاد)اختاراذاالوجاهةبعضلاعزاضهم

دونبذلكنقدوهمنفيهتورطماوهذا،غيىهاعلىليرجحها

وقد،الضعيفةالروايةمنعليهاعتمدلمابمثاليتقدمواأن

ولكن،اعتبارهفىالمختارةالروايةضعفيرىممنالناقديكون

حتىويدققويختبريفحصلم)العقاد(أنجاءهأينمن

ناقدىعلىكان!سواهلدىضعفتالتىتلكلديهرجحت

لاأنلمايقولونأمثلةيضربواانالناحيةهذهفىالعقاد()

صلاحالأستاذالشاعرالناقداناذكر،السريعبالكلاميكتفوا

:فقالعامبنوعالعقادلعبقرياتتعرضقدعبدالصبور

فإن،التاريخفىكتباليستالعقاد()عبقريات)ان

يتبع،ينسقهاوحينالتاريخيةمادتهيجمعحينالفاحصالمؤرخ

المادةيقبللافهو،التحيزإلىمنهاقربالحيادالىهومنهجا

المادةهذهولايرفض،طبعهوشافقتستهويهلأنهاالتاريخية

بنفسخبرأوحقيقةكليزنولكن،لهتروقلالأنهاالتاريخية

ويناقشالتاريخيةالمادةروايةفىينظرالذىالمنصفالميزان

عقلهمنويقيم،نفسهاالتاريخيةالمادةينظرئمالرواةاشخاص

صدقمدىبهيعرفآخرميزاناذهنهفىالعصرصورةومن

التاريخيةءالمادةهذه

واجتماعيةسياسيةمنكلهالعصرلجوانبالفاحصوالمؤرخ

متكاملةصورةكلهاالعناصرهذهمنيرسمواقتصاديةوثقافية

التىهىالصورةوهذه،الظلالموحيةالخطوطواضحة

http://www.al-maktabeh.com



آثارالواسعةصحفهاعلىويتركونظلالهافىالأشخاصيتحرك

.)1(خطاهم

:المجرىهذايجرىكلامبعدقالأنالى

ميزانأومقياسدونالتاريخيةالمادةفىينظر(العقاد)كان

المادةهذهمنيقبلفهو،عبقرياتهكتابةفىبهايستعينحتى

المنصف،التاريخىالبحثيوافقلاماورغبتههواهيوافقما

كانتولذلك،الرغبةوتلكالهوىهذايوافقلاماويرفض

يكتبحينعليهالمتعارفبالمعنىتاريخيةغيركتباالعبقريات

عبدالصبورصلاحللأستاذللتاريخمنهميبقىماذاالتال!بخ)2"

.94ص

يفهملاانهازعمأنعبدالصيورصلاحالأستاذأجلوأنا

الدارسالناقدوهو،العبقرياتتأليففىالعقاد()وجهة

كمحمدمؤرخالعبقرياتفى(العقاد)انيعتقدأتراهالمتامل

اختارماوأدلة،الرواياتجميعبذكريلزمهحتىهيكلحسين

فىتقليدىمؤرخانهالعقاد()يقللم؟غيىهعلىترجيحه

يتحدثلمندقيقاتاريخايكتبانهناقدوهيقلولم،عبقرياته

ملامحيرسمانهناقدوهوقالالعقاد()قالطنما،عنهم

رسمفىالدقةعلىيساعدهمامواقفهامنويختار،شخصية

الرسمفىيسعفهماليختارالمؤرخيقراماقراوقدالملامحهذه

فىعنهمتحدثلمنهوىعنيتحيزلم(والعقاد)!والتشخيص

54-.عبلمبىرسلاخللاصنقللع!!حمحهمببقىصانا(1)

94صمحدالمبورعلاخللاصلذلتاريخمعهميضمانا)2(
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منلهميجببماأنطقهاعمالهمعنقرأهماولكن،العبقريات

يختلقانالمثعالينناقديهيرضىكىلهلابدكانفهل،التعظيم

لدىكذلكحقاوهم-القدوةموضعرآهمبمنيلصقهامثالب

صلاحالأستاذلعل!التحيزتهمةعنهينفىكى-المنصفين

ردكيفليرىعمر()عبقريةمقدمةيقرألمعبدالصبور

يتكلفوأنالتهمعنيبحثأنلهارادوامنعلى(العقاد)

الذىالقاضىبقصةاستشهدوكيف،توجدلمانعليهاالعثور

الحاكمأدانأنهالناسليرىبالادانةظلماالحاكمعلىقف!

لقد!أمينغيرظالمامرهحقيقةفىوهوظلمابالعدلفيصفوه

عماويحث،الناسدنيافىالنماذجأرفعإلىالعقاد-()اهتدى

جلاءعلىمايساعدالأخبارمنواختارأخبارهامنزوى

وبينحذدهمنهجصاحبمننطلبفكيف،للقراءصورها

متحيزاكانوإلا،تقليدىمؤرخكليفعلمايفعلأنأبعاده

علىكان!خاصاعتباردونمايشاءويهملمايشاءيختار

برواياتيستشهدواأنذلكبمثل(العقاد)يتهمونالذين

الأستاذولكن،برهاندونتحكما(العقاد)رجحهاضعيفة

هوواحدمثالعلىعزحتىنفسهاتعب-عبدالصبورصلاح

منباسمههتفحينالجبلمعساريةلقصة(العقاد)تصديق

قد)والعقاد(!فارسفىساريةفسمعهالمدينةمنبرفوق

إليهاهتدىماالىمستنداصدقهايرىلأنهالقصةبهذهاستشهد

)فالعقاد(واذن!التلباقعنمؤكدةحقائقمنالباجثون

ترجيحعلىالشواهدلديهتنهضانما،مرجح!ونلايرجح
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صلاحالأستاذلدىترجحلمساريةقصةكانتواذا،يختارما

منهصورةيكونأن(العقاد)علىيوجبفكيف،عبدالصبور

ضاقتلاذا،يرجحإلامافلايرجحواتجاهاوتفكيراشعورا

على(و)(عمرو)(بكرأب)و(محمدعبقريات)

مثالبغيرعبدالصبورصلاحالاستاذتسعفانعن(خالدو)

تسجيلهإلىلسارعمنهضعفاأقلهومالديهلوكانإذسارية

عنعظامشخصياتشتعنتتحدثكتبستةضاقتإذا

العقاديكونفكيف!ساريةمثالغيربمثالالأستاذتمدأن

أثرىولا،دليلدونيشاءماويرفضيشاءمايفعلمتحكما

للاستاذ(يسألونك)كتابمنقرأقدصلاحالأستاذكانإذا

اعتقدكيفليرى182وص168صمابين)العقاد(

يؤكدهبمامخالفيهاقنعوكيفالتلباقفىارتآهماصحة(العقاد)

العلمىالتحليلهذابعد(العقاد)أيكون،التدليلفىصدقه

تعسفاحقيقتهالديهتثبتلمضعيفةتاريخيةبحادثةاستشهدقد

الأصتاذتقنعلم(العقاد)أدلةأنجدل!لنفرض،اهتداءدون

واصتثهد،فاعتقدهااقنعتهانهايكفىاماعبدالصبورصلاح

صلاحالأستاذيرىألاثم،سواهخالفهوإنبحقيقتهيؤمنبما

المختلفةالزواياتسردفىالمؤرخبطريقةيتقيدونمنبعضأن

أحديصفهمأقدون!ساريةمععمرحادثهوقوعرجحواقد

الاختيار.فىوالتحكمللأشخاصبالتحيز

علىتحاملهفىفريداعبدالصبورصلاحالاستاذيكنولم

بعيدصاثقاقتناععن(العبقريات)كتابةفى(العقاد)منهج
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مذهبيةلأمورعليهتحاملوامنفهناك،منحرفتاثيرأىعن

(العقاد)وموقف،الشيوعيةنحوالسياصىبانحرافهمتتصل

يتكافأ(العبقريات)مؤلفعلىضغنانفوسهمفىيثيرممامنها

ذإ،انفسهمالإسلامعباقرةعلىضغنمنمايحملونمع

الموتورونوهؤلاء،بتمجيدهمالحافلةالكتبتفردأنيسيئهم

دونالكرامفربحقودهمنمروأنعنهمنسكتان.إلخيرمن

مهماالمخلصالرأىلأصحابنتعرضولكننا،الالتفات

منهجنقدحيثعباسإحسانكالدكتور،فيهاشتطوا

قولهفىملامحهبعضترىنقداالعبقرياتكتابةفى(العقاد)

العقاد()عنهميتحدثحينإنهم):العبقريةاصحابعن

حذدوقد،البشرمنآخرصنفهمفإذاكثيرايبتعدون

افترضحينمرة،مراتثلاثالكتابةفىحريتهمن(العقاد)

الناسمايحسبهيبررانوحاول،لهميترجمفيمنالقداسة

عنلاالعباقرةعنيتحدثاناختارحيناخرىومرة،خطا

شخصياتللكتابةاختارحينوثالثة،العاديينالأشخاص

الاضطرابوجدوجدهافإذا،عنهاالدقيقةالشواهديملكلا

فصولاكتبوإنماسيرةيكتبلمانهذلكعنونتج،الكثير

قوةعلىيعتمدوبعضها،الناقدالدقيقبالنظريتميزبعضها

كتابيه:فىالحالهىكماوالتدبير،الفحصفىالذكاء

قدالدينيةالعاطفةولكنعمر(عبقرية،محمد)عبقرية

وقد،الطليقالناقد(العقاد)هوفليسضيقةدائرةفىحصرته

هى):العيقرياتهذهعنقولهبعضفىقطبسيداصاب
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علىترجمةوليست،العربيةالسيرةطريقةعلىسيرةليست

منتتألفصورةهىإنما،الاوربيةاللغاتفىالتراجمطريق

فىأصاب(انسانخلالهامنيبرزحاسمةصريعةخطوطبضعة

ارادإنهقولهفىوأخطاسيراليست(العقادعبقريات)انقوله

هذهبمثللاتبرزالانسانيةفالصورة،)نساناخلالهامنيبرزأن

بتلكولاتبرز،العقاد()يرسلهاالتىالحاسمةالتقريرات

منبوضوحتظهرولا،فصلكلاولفىيديجهاالتىالمقدمات

.(شخصياتهعرضفىنفسهالعقاد()تعالىوراء

،يعابلاالعقادلأن،الغلوفىمسرفغالكلاموهذا

فىوهى،المثلىالقدوةفيهايرى،حقاممتازةفينمااختارحين

شاحبةنماذجيختارحينيعابإنما،كذلكالدنيوىواقعها

يخلعأنيحاولثم،بشىءيمتازونلاالناسعامةمنلأناس

تحدثإذاحيئنذتقريرهايستطيعساميةقيمةوأئ،العبقرية

وهوخطاالناسيحسبهالذىالخطاهووأين!الناسغمارعن

إليهماأشاراللتين،وعمرمحمد،عبقريتىفىتبرلرهيحاول

فقدنظرهوجهةيوضحواحدبمثاللاياقولماذا،الكائب

يحكموهومخطىءغيىاخاوما؟العقادلاالمخطىءهويكون

الدقيقةالشواهديملكلاشخصياتعنيتحدث،العقادبان

عنهيتحدثمنأصبححتىمحمدتاريخأضاعيالله،عنها

وسنةاللهكتابأينيتحدثماعلىالذقيقةالشواهديملكلا

لتسجيلكافيانوحدهماوهماوسلمعليهاللهصلىالرسول
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وسلم-عليهاللهصلى-الإسلامنبىسيرةمنتجب.معرفتهما

،والطبرى،والواقدى،سعدوابنهشامابنأتعبوفيم

الرواياتجميعفأأنفسهمالمؤرخينوعشراتوالمسعودى

فىتظفرلمإذا.الإسلامتاريخمنالأولىالحقبةعنالم!نندة

نإ!وخلفائهمحمدلتاريخضادقةبشواهدالحافلةموسوعاضهم

رجلعننتحدثألايوجببذلك.عباسبىاحسانالدكتور

يفزلمالقذافىمنالتاريخرجالفكل،بحالالماضينمن

عليهإللهصلىاللهرسولعنماكتببمعشارمنهمالمحظوظ

خرافةالتاريخانصراحةإحسانالدكموريقوللالماذا!وسلم

الزاجمكتبفىالسابقينعنمانقرألكللاحقيقةوانه

الرضىوالشريفالبصرىالحسنعنيؤلفولماذا!والطبقات

اهتمامأفيكونعنهما؟المؤرخونمادؤنهصحةمفزضا

اللهبرسولاهتمامهممنأكزوالشريفبالحسن:الكتاب

الىومتشوقونبرسالتهمؤمنونوهنم.وسلمعليهاللهصلى

إسرافاارايت؟العالمينلرب،الناسيقوميومبلواثهالاستظلال

قرأقدإحسانالدكتوركانإذاثم؟!الإصافهذامنأكز

راىفيمايناقشهفلمبعضهعلىووافققطبسيدالأستاذمقال

تبلغشافيةحيثياتدونالنهاثىبالحكماكتفىبل.فيهخلافه

كاتبعنقطبسيدتحدثلقد!الإقناعمنمبلغها

أثرتحليلعلىأقدمكلمايرددهفتىءمامتكرراحديثاالعبقريات

فىيتركزقطبسيدالأستاذقالماوخلاصة،للعقاد،أدبى

)1(-اللهرحمهالشهيد-قولمنالمضيئةالسطورهذه

.9؟3!اضةابر!له051،12العد"الر!لةاجملة()1
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الأولالشخصياتدارس(العقاد))ن:مرةقلتهالقدا

مناللونهذاإلىتنصرفمواهبهأفضلأنلاحظتحين

الشخصيةمفتاحيعطيكأنهيدرسفيماميزتهوأن،الإنتاج

الذىالإنسانهذاهو(قن)الفورعلىفتعرفيتناولهاالتى

بينأومنالملايينبينمنوملامحهسماتهوتتبين،عنهيحدثك

تجزمأنتستطيعكما.فيهمويندمجإليهمينتمىالذىالألوف

أوعدماليهتنسبالتىوالأعمالوالحوادثالأخباربصحة

تعرفهأصبحتلأنك،(العقاد)دراسةفىتردلمولوصحتها

بهياقأنيمكنماوتعلم،مزاجهوتلحظ،خصائصهوتدرك

أطالالذىالصاحبشانذلكفىشانك،الأمورمنيدعاو

.(لوازمهوأثقخوالجهأعمقفعرف،صاحبهعشرة

فإنه-فعلوقد-ذلكيناقشأنعباسللدكتورجازفإذا

الوجه)علىسيرةيكتبلاالعقاد()أنيقرزحينيتعسف

ناالمستحيلمنوأنه)1(إنسانصورةلكيقدمحينالأكمل

لأنكالسيرةلبطلتنسبالتىوالحوادثالأخباربصحةتجزم

)2(العقاد(.وترجيحاته)نظراتخلالامنإلآلاتعرفه

يعلمونالعبقرياتلمنهجالمحبذينجميعأنالتعسفوموضع

العلمذلكمعولكنهم،سيرةيكتبلا(العقاد)أنويقردهون

جميعتدوينعلىيتوقفلاالصورةتقديمأنيفهمونلاالمقرر

.65عىعابى)حاقللدكرر،اليرافبئ2(،)1
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الملامحرسمفىينفعلماالموفقالكاتباختيارعلىبل،الأخبار

أخباربصحةتجزمأنالمستحيلمنوليس،القسماتورصد

منالعقلىواتجاههالصمخصىسلوكهتعرفإنسانتتوقعها-من

الزيففىلهلاحظكاتبصنعهاصادقةمرآةخلال

التدقيق.وشدةالملاحظةقوةفىالراجححطهبل،والبهرجة

الاستشهادإلى-المفروضالنقاشهذا-بعدنفرغأنآن

رسمفى(العقاد)صدقمنالحكيمتوفيقالأستاذقررهماعلى

الوجههذاأبرزتالتىالروحيةالقسماتوخطالنفسيةالملامح

اعماقفىماوعكستالأنبياء-أفضلوجه-الجليليفالشى

-.السلاموازكىالصلاةأفضل-عليهالرحبةنفسه

وسلم-عليهاللهصلى-اللهرسولعلاقةعنكتبهمالنخز

هذهمننمطاولنعرض،والعب!دالخدممنأمرهممملكبمن

احسانالدكتورقبولتحزولمفصلكلفىيدبجهاالتىالمقدمات

يتقيدونلاممنالمنصفينقبولستحوذانهارايناوفى،عباس

الأفكارمنالمطبوعالحسنقبولعنتصذهمخاصةبفكرة

والزاكيب.

:العقادقال

اللهصلى-محمدعنالكتابهذافصولفىالكلامقدمنا)

..أباومحمدزوجاومحمدصديقاومحمدرئيسا-وسلمعليه

فىالإنسانيةالنفسبجوانبالاحاطةبغيرهتتملاجانبوبقى

التىالمعاملةجانبوهو،النفوسسائروبينبينهاالعلاقات

علىويقبضأمرهميملكممن،دونههمومنالرجلبينتكون
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وخلقه،طبعهعواصمغيربعاصممنهيعتصمونولازمامهم

الدلالةمنلهامعاملةوهى،الأرقاءوالعبيدالخدمبهمونريد

منتأقلأنها،أخرىمعاملةعليهتدلأنيندرماالأخلاقعلى

.داعبدعوةأوآمربأمرتاقولاوعقائدهاالنفسطبائع

يستطيعلاالصديقينبينالمتكافئةالحقوقلهافالصداقة

منمذكربهاذكرهإذاإلأ،طويلازمناينساهاأنأحدهما

فىولوبمثلهالجفاءمقابلةعلىالقادر،لحقوقهالحافظصديقه

،السيطرةحقالرئيستخولقدوالرياسة،نفسهطوية

تنطلقأنقلأنهاغير،الطاعةواجبالمرءوسينعلىوتفرض

لهيحسب،الانتقاصاوخشية،الغضبخشيةمنوازعبغير

.الحسابأوبعضالحسابكلالرئيس

لعطفه،الناسيعجبفلا،بنيهعلىيعطفوالأب

وإن،لولدهالأبحبمنالأحياءجميعطباعفىلماركب

،الأبناءلبراستحقاقهموفىالعطفصفاتفىالآباءاختلف

لمارفقهفىالاختياركللهوليس،بزوجتهيرفقالزوجوكذلك

بهاوششغنىالضعيفبهايعتزدالةمنالزوجينبينيكون

والرياسة.القوةعناحيانا

منسيدهنفسمافىغيرلهفلاعاصمالمملوكالعبدأفا

عبيدهمعالدينأمرالسيديتبعانالرحمةلمنوإنه،وخيررحمة

إنهابل،الدنياهذهفىناصرعليهينصرهملاالذينوخدمه

تجاوزتهافإذا،الآلهيةالأوامرحدودعندوقفتولوتؤثرالرحمة

نفسهالعبديطلبهاولم،الدينيفرضهالمالخيرفىطواعيةإلى
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علىالدلالاتأدلوهى،معانيهاأصدقفىالرحمةهىفتلك

.()1(الأخلاقلباب

بهاافتتحالتىكهذهدقيقةتحليليةمقدمةفىالقارىءرأىفما

على(العقاد)أيعاب؟السيدالرسول0اعنحديثه(العقاد)

؟والافتعالبالتكلففيرمى،النفسىوتغلغلهالعقلىانفتاحه

ثمرفأى؟المفتعلالتكلفوليدالناضجالثمرهذاكانوإذا

المتكلفين.غيرلدىيعلوه

فليسمع.المفذمةيوضحالذىالمثالالقارىءأرادفإذا

-القرآنشرعهالذىالحدالحد-هذاعندالنبىوقفلوا

كلعلىدينهبأمروامتاز،وأجمللأحسنالأرقاءمعاملةفى

قيدنتعداهولاالواقعنقررأنناإلا،زمانهفىالأرقاءإلىمحسن

آبائهمعنديتمنونلاالأبناءمنكثيراإن.نقولحينشعرة

جمنوقن،وعبيدهمحمدخدمبهاظفرالتىا-لمعاملةمنخيرا

حارثةبنلزيدمحمدإحسانمنخيراابنائهإلىيحسنالآباء

أسامة.وابنه

قريباتهاقربمنبعقيلةللزواجاهلاورآهزيداأعتقفقد

أهلاذلكبعدرآهاالتىوهى،وتوقيرهبحدبهوأولاهن،إليه

يعطهولم،وكفىالحريةيعطهفلم،لديهوحظوتهبهالزواجه

التىالاجتماعيةالمنزلةإلىرفعهبل،وكفىالعيشفىالمساواة

.المصاهرةشرفيثبتهكماشىءئثبتهولاالسادةإليهايرتفع

.018ص،عمدعزبة5)1(
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،الشامجيشفولاهأسامةلابنهالأبوىالبرهذاحفظثم

فلو،الصحابةكبارمنطائفة2الجيشوفى،العمثريندونوهو

مناحسنبهتكفللماولد-وسلمعليهالله-صلىللنبىكان

التمييز.هذهمنأشرفميبزهولا،الكفالةهذه

الابنإنقلناحينالوصففىتجوزناولاالواقعنعدلمنعم

انفعلازيدعرففقد،لعبدهمحمدمعاملةمنخيرايتمنىلا

وترجعإليهايرجع،كاملةأسرةومن،أبمنخيرمحمدا

لبركةيثارآ5معهيبقولم،أبيهمعيذهبولممعهفبقى،إليه

وآثرهزيداختارهيومبالدعوةأرسلقديكنلممحمدافإنالنبوة

حتىيعرفالذىالإنسانلأنهمعهبقىوانما،آلهجميععلى

الأبوينآصرةمنأوثقعندهالإنسانيةآصرةأنالعبد-الرقيق

.(آخرينعند

ووضوحهوصراحتهبصدقهالمؤثرالحىالبيانمننمطهذا

منهجيصورمابعضكانواذا،الشعاعالمتالقالجلىالحقتأثير

يتأملواانخالفوهالذينفعلىوالتعليلالتحليلفى(العقاد)

الصحيح.موضعهليضعوه،جديدمنماكتب

مندبجماأكثرفىالمحكمالإيجازملكة(العقاد)اوقلقد

حوافلتجملالتيالإيجازملكةأوق،الكتابهذافصوله

منعالماتضمكلمةكلفتحسب،محدودةأسطرفىالمعاق

الإيجازهذامنالواحدةالصفحةلتقرأوإنك،القويةالأفكلر

رسولحولالمرجفونفيهاخاضالتىالقضاياأخطرفىالمحكم

منطلقةقذيفةكلمةكلفتحسب-وسلمعليهالله-صلىالله
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وقدالبناءمندكةفتهوى،المفتراةالأوهاممنحصوناتصرع

!الأساستداعى

الرسولزوجاتتعددحولافكوهبماالخراصونأفكلقد

خمقمنالمسلمينكتابمنوانبرى-وسلمعليهاللة-صلى

فاستحق،الأئمةشبهاتهيدحضمستقلبكتابالإفكهذا

نأالدقيقبإيجازهيستطيع(العقاد)ولكن،العارفينثناء

جعلتهإلاعليهاتتباطلمنتدعفلاالماحقةالقذائفيرمى

ازالت،التعدذأسبابعنصفحاتأربعكتبلقد،كالهباء

المشهريرالآفكينهؤلاءعنبقولهختمهاثم،يحتمللبسكل

تاصلى-محمدحياةحقائقمنصريحةحقيقةكلنسواالذين

ولم،تفاصيلهابادقسجلتالتى،الزوجية-وسلمعليه

:)العقاد(يقولزوجاتتسعبينجمعانهإلايذكروا

قطيستبحفلم،شبابهفىوالعفةبالطهراتسمأنهنسوا"

اللهومنلأنفسهميستبيحونهالجاهليةشبابماكانلنفسه

ولامعابة.عندهممشقةغيرفىطارقلكلالمطروق

طلبفىيتعسفلموالعشرينالخامسةنحوإلىبقىأنهنسوا

حسيبوسيمفتىلكلتيسرهلهميسئروهوالحلالالزواج

.والفتياتالأسربيناليهمنظور

فىبسيدةزواجهكانالسنتلكفىتزوجلماانهنسوا

الخمسين.يجاوزوهوتوفيتأنإلىبهااكتفىالأربعين

ولم،الرعايةأوالتألفإلىحاجةفىاحسابااختارأنهنسوا

.للمتاعمطلوياجمالايختر
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لذاتتغليبمنوصفوهبماوصفوهالذىالرجلاننسوا

يجاوزولم،الشعيرخبزمنأيامبعضفىيشبعيكنلمالح!ق

لماشاءولو،نفسهأوإرضاءنسائهلإرضاءقطالقناعةحياة

مافىإلىبالقيإسالقليلغيروارضاؤهننفسهإرضاءكلفه

يديه.

ان!قالنساشعددثبوتالتاريخفىثابتوهوهذاكلنسوا

؟.نسوهفلماذا-السلام-عليهبيغهنجمع

عنينحرفواوانيتقولواوانيعيبواانأرادوالأنهمنسوه

لوعنهاالإغضاءمنلهمأيسرالحقيقةرؤيةكانتوقد،الحقيقة

.)1(النسيانيتعمدواولمذكرهاوتعمدواارادوهاأضهم

وقائع(العقاد)استخدمكيفنبرزأخرىأمثلةإلىلننتقل

طريفة.اخرىمعاقواستنطقهاجديدااستخداماالسيرة

،(الحديبيةصلح)عنقالوهماالكتابلعشراتقرأنالقد

الطبيعى،تطورهافىاطردتكماالحوادثسلسلقدوجلهم

الله-صلىالرسولقصدسلامةمبيناعليهبهاللهفتحبماوعلق

إلىالمهاجرينوتطلع،الحرمإلىأصحابهوشوق-وسلمعليه

سهيلومناقشةالرضوانوبيعةقريشومعارضة،ديارهمرؤية

العمرةوارجاء،عمرومناقشةالصحابةاختلافثمعمروبن

الصلحنتائجإلىالوقائعهذهجاوزوافإذا،القادمالعامإلى

لأولالمشركةقريشاعزفتحينالمسلمونغنمهاالتىالمشتهرة

.154ص،عصدعؤية5)1(
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مجرىفىالبارزأثرهالهاعمليةقوةكصاحباثهبرسولمرة

عليهالله-صلىمحمدأمامالمجالانفسحوحين،الأحداث

قدذلككل،حذردونالوفودواستقبالالملوكلمراسلة-وسلم

قالهمايقللمأحداولكن،الحديبيةصلحعنالقاثلونقاله

معاقونهايةمبدأالحديبيةضلحمناستخرجحين(العقاد)

ولانستطيع،محمد()عبقريةظهورقبلتعرفلم،طريفة

كليفسدهالمحكمالموجزتعبيرهلأنالكبيرالكاتبقالماإيجاز

نجتزىءأنوقصارانا،المبينإحكامهمنويضائل،اختصار

ت:3أيفتترا!ءهمماقالفننقلبعضعنببعض

الحجإلىبالدعوة،وسلمعليهاللهصلىاللهرسولأبدأ)

بل،برسالتهالمصدقينالمسلمينعلىالسنةتلكفىيقصرهفلم

تشاركالتىالعربيةالقبائلابناءمنالحجارادمنكلشمل

وللعربلهفجعلإليهوالسعىالبيتتعظيمفىالمسلمين

وجهفىواحدةومصلحة،قريشوجهفىواحدةقضيةاجمعين

القبائلودعوىدعواهابينبذلكوفصلفصلحتها،

نخوةإثارةمنتعمدوهماقريشعلىافسدثم،الأخرى

فليس،الإسلاميةوالرسالة،محمدمناوأةإلىوتوجيههاالعرب

منيضعونالعربيةالنخوةعنمعزولينأناساوأصحابهمحمد

العربجهمينتصرعربإذنولكنهم،مفاخرهاويبطلونشأنها

اجدادهموبينبينهممايقطعونأو،بانتصارهميذلونولا

شانأووحدهمقريششانفذلك.شىءفىقريشاخالفوافإذا
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القبائلهوشانوليس،مكةعلىبالسيطرةقريشمنالمنتفعين

أجمعين.

إغضابمنتعمدوهماأخرىجهةمنقريشعلىافسدثم

افه،أرسولقطعهمنادعوهبماالإسلامعلىالعرب

منهاوششفيدالحاجيعمرهاالتىللأسواقوتهديده،للأرزاق

معهياخذنفسهمحمدذاهوفها،والرائحونمكةالىالغادون

كأننمنمصاحبتهشاءمنمعهياخذكمامكةالىالمسلمين

وب!بيخهمحالفإذا،الحرامالبيتقصادالمسلمين

وعلى،نفسهعلىوزرهوذلكجنايتهفتلك،اليهيقصدونما

علىالأسواقأوأصابالأرزاقأصابفيماوزرولا،قومه

.()1(المسلمين

سارالثاقبالنافذالبصريمدهالذىالرائعالنمطهذاعلى

إلىأشيرأنلىوليس،جديدمنعليهاللهفتحفيما(العقاد)

بعيد.فذلكالمنحىهذ-اماينحوكل

فإنناسياصىغيرنف!ىموقفإلىالحديبيةموقفتركنافاذا

عشراتقرأنافقد،واحكموأشداقوىالتبريرهذانجد

عليهالله-صلىاللهرسولنجلابراهيموفاةحولالبحوث

مثلنقرأأنهيهاتولكن،عليهالكريموالدهوحزن-وسلم

:قالحينالعقاد()ماكتب

كانتإنصغيرمصابالسنتينيدركولمالطفل)مات

الأعزاءفىالمصائبولكن،المفقودينبسنواتتقاسالمصائب

.78ص،محصدعبؤية5)1(
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منالعطفإلىأحوجوالصغير،عليهمعطفنابمبلغتقاسإنما

وتعويلعليناتعويلهمبمبلغتقاسوإنما،بشانهالمستقلالكبير

بمبلغتقاسوإنما،الكبيرتعويلمناكبىوليهعلىالصغير

فىيقصروقد،الطريقبداءةفىيطولوالأمل،فيهمالأمل

الطريق.منتصف

مصابوأى،الفاقدينباعمارالمفقودينآلامتقاسإنما

الواصلالوحيدالأملفىبعدهاوماالستينمصابمنأفدح

وآتيه.ماضيهالزمانوبينبينها

منالإنسانيةالقلوبإلىادقموقففىمحمداماتخيلت

مكظوم،العينينذارفالصغير؟الوليدقبرعلىموقفه

الله.إلىضارعا،الوجد

وهى،الألوف.بعدالألوفنفوسفىالرجاءنفثتقدنفس

و"سفاه-رجاء-،عزيزرجاءلهاانقطعقد.الموقفهذافى

رجاء.منالمصلحماينفثهكللايحييه

منالخالفيننفوسإلىأقربكانذلكيومبمحمدوكاق

كان.إليهالناسأقربومعحولهالجالسينمعكانممابعده

غايةيحببنهوكن،المسلمينأمهات.زوجاتهإليهالناسأقرب

هذافىيكنلمإياهحبهنولكن،الأزواجالنساءمايحب

مأمنغيرتهنآثارحبلأنه،العاطفاتالمقرباتمنالموقف

،الغيرةتلكبمقدارعطفهنمنوفإحتجب،المامولالوليد

،الإنسانعليهطبعفيماعليهنلومولا،الحبذلكوبمقدار

عليه.ولايقدرنلايقصدنهوفيما
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وكان،يديهبينالخاشعونأصحابهإليهالناسأقربوكان

بأإنهبل،الأباءمنأبإنهينسيهم.الأنبياءلسيد)كبارهم

.الأباءسائرمنأرحم

ظنكما،لايحزن-وسلمعليهالله-صلىالنبىأنظنوا

الكريموإن،الحياةولايحبلايخافالشجاعأنقوم

المالقيمةلايعرفالذىالقلبلكن،المالقيمةلايعرف

فىلهفضللايخافلاالذىوالقلب،الكرمفىلهفضللا

إنما،الصبرفىلهفضللايحزنلاالذىوالقلب،الشجاعة

عليه،والسموالخوفوفى،عليهوالغلبة،الحزنفىالفضل

عليه.والإيثارالمالمعرفةلفى

موصولوشعاع،الأغواراغورإلىنافذبصرهذا-إناللهم

فحسب،كاتبباديبفيه(العقاد)وليس،الأعماقباعمق

-)1،فيلسوفعالمكاتباديببل

يقولأناستكزقدالقراءمنالنجباءبعضأنوأذكر

الأملذلكومات.الصغيرالطفلذلكأماتالعقاد()

مقامعنهيتنزهياسهذاانفحواهبماعقبثمالكبير،

العقاد()عليهاعقبوقدلامحالةواردةوالشبهة،الأنبياء

بقوله:

علمهووانما،الأنبياءمقامعنهيتنزهبياسليسهذاإن"

-عليهومحمد،والإدبار،للإشاحةأصبحتقدالحياةبأن

هـ172عملى)1(عبقرية
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والسبعين،الستينبينالمنايامعزكإن):يقولكان-السلام

الذىاليأسإنما،الستينبعدالحياةادبارانتظارهفىيأسفلا

أداءمنييأشأن-والسلامالصلاةعليه-الضبىمقامعنهيتنزه

ماتيومتمتقدوهذه،الناسالىبهابعثالتىالرسالة

علىبعدهاءالنبىيقبلأنولاحرجفيهايأسفلا،إبراهيم

ماقالهبعض(السلام)عليهمحمدعنوماقلناه،أخراه

ليهدابراهيمموتمنمابهان):قالحينالثريفبلسانه

يذكرإلاأنالاسزجاعومايكون،استرجعثم،الجبال

قاعلى،اللهإلىوراجع،الحياةتاركأنهعمركلفىالإنسان

النبىمقامعنهيتنزهالذىالياسإن:(العقاد)قولعندأقف

بهابعثالتىالرسالةأداءمنيياسان-وسلمعليهاللهصلى-

وجل-عز-اللهبقوللإعارضه،الناسإلى

ختئ+)

هتم!دبوأمجآقذخهتمآؤظئوألزلمملآآشتختمراإد

(1!)لخنآمنفنبئنقرنا

مناليأسعلىمقصوراالآيةفىالرسليأسيكونإلاأن

الأداء)2،تماممنياسايكونلإأن،معينةمعركةفىالنصر

إلىاستطردأنالمكينةالاستشهادأتهذهبعدلىهل

نأ،الحكيمالأصتاذقولعلىاستدلأنبقىلقد؟غيرها

+.صولناصالكبببن)2(
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العقلىالاستتناجطريقعنالصماءالحوادثمنيولد(العقاد)

الكتابأنوالحق،الباحثينعلىفهمهادقجديدةخصائص

منأسلفناهمابعضوفى،الشاهدةبالأمثلةناطقكله

يمتعحدالىقائمةليستالفواصللأن،يدلماالاستشهاد

يكونقدبل،الخصائصمن(الحكيم)ذكرهفيماالتواصل

كلمنهنستخرجلأنمتسعا(العقاد)كلاممنالواحدالنص

ولم،مختلفةنواحمنالناقداليهنظرإذاالكتابفنهخصاثص

بمثالنكتفىولعلنا،السماتمنإليهعدىماأبرزعلىيقتصر

عن)العقاد(قولنعرضحينالمحكمالتوليدلهذاموجز

ببابخصومة"سمع-وسلمعليهاللهصلى-اللةرسول

الخصمياتينىوإنه،بشرأناإنما)فقال.إليهمفخرجحجرته

،صدقانهفاحسب،بعض!منأبلغيكونأنبغضكمفلعل

قطعةهىفإنمامسلمعلىبحقلهقضيتفمنبذلكلهفأقف!

.يتركها"أوفلياخذهاالنارمن

اللاغطونيكزاليوم)1(الموقفهذاعلىتعليقاالعقاديقول

الفرنسيةالثورةكشوفمنكشفاويحسبونها.الفكربحرية

بهفكروابماالناسيؤاخذأنالحاكمعلىويحرمون،ومابعدها

يخالفماوعملهمكلامهمفىويكن،يعملواأو-يتكلموالمما

الشريعة.

قد،الأخيرالعصركشوفمنكشفايحسبونهالذىفهذا

124عبقرعمدهـ)1،
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(ربعةاقبل-والسلامالصلاة-عليهالنبىحكمعليهجرى

:السلامعليه.قالحينأحاديثهفىلأمتهوشرعه،قرناعثر

تعملأوبهتتكلممالمنفسهابهحدثتعمالأمتىتجاوزاللهإن)

يأقلابمالهوشرحهالرسوللحديث(العقاد)فهمدقةأما(به

الدقةهذهأما!الفائقةالعقليةبمقدرتهيتمتعمن.غيربه

اللهصلى-:اللهرسوللقولبشرحلهافنمثلالنافذةالحصيفة

ىأ:الكاتبقال(عليكميولتكونوا)كما-وسلمعليه

هذهبينتنطوىلاالأممسياسةفىالأصيلةالقواعدمنقاعدة

؟الكلمات

منيعفيهالا،حكوماتهاعنمسئولةالأممانفيهاينطوى

.بالإكراهعذرأوبالجهلعذرالحكوماتتلكتصنعماتبعة

الذىضعفهاوالإكراه،عليهتعاقبالذىجهلها.الجهللأن

بالنظملاالأمةباخلاقالعبرةأنفيهاوينطوى،جزاءهتلقى

بأمةالاستبدادإلىسبيلفلا،الحكومةتعلنهاالتىوالإشكال

القوانين،بقيودالحاكمفيفايتقيدلمولو،الاستبدادتعاف

الحاكمفيهاتقيدولو.الحريةتجهلأمةحريةإلىسبيلولا

.والأشكالالنظممنقيدبألف

أصيل.بأصلوليست،تابعتبعالولايةأنفيهاوينطوى

يغيرألاوأحرى،بأنفسهممايغيرواحتىبقوممااللهيغيرفلا

ا.ذلكقبلهميتغيرواحتىقوما،الوالى

التعبيرحدعلىالسلطاتمصدرالأمةانفيهاوينطوى

الحديث.
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ولو.عليهتصبرالذىالحكمتستحقالأمةأنفيهاوينطوى8

ينفذالذىالإبلاغهووذلك،واستقلالصلاححكميكنلم

نفاذ)1(.كلوجهاتهمن

اقوالجميعأمامالعميقالكاتبوقفلوشعرىليت

النصهذاأماموقفته-والسلامالصلاة-عليهالرع!ول

والسياسةوالقانونالحكمةمنفيضفأى،الشريف

والاجتماعيين،والسياسيينالمشرعينإلىعديه.والاجتماع

المسالك،تشتبهحينالغياهببهايف!ءمشعةأقماروأى

قبلالنبويةالسيرةكتباستطاعتلقدأجل؟الدروبوتخفى

عليهالله-صلىاللهرسولبحبالقلوبتفعمان(العقاد)

اللهرسولبفهمالعقوليملأأنالعقاد()واستطاع-وسلم

الصحيحالحبطريقالصحيحوالفهم-وسلمعليهاللهصلى-

.نزاعدون

يصفان(العقاب)علىياخذونمنأمامنقفأنبقى

التئهىالعبقريةهذهانأحديرىانخشية،بالعبقريةمحمدا

احزاسوهو،الكبيرإصلاحهالىوفقوبسببها،نبياجعلته

توقعراىفىولكنه،قدرهاحقنقدرها،مؤمنهغيىةعلىيدل

صفةالعبقريةانيرىالكبيرالعقاد،لأن،يتوقعأنيستبعدلما

،والمعارفالعلومبروائعفيأتون،الطبيعيينبالأفرادتلحق

لمنالسماءمنالمهداةالنبوةمقامإلىبهمتصللاوحدهاولكنها

عمد-601)1(عؤية
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يكونأنبمستطيععبقرىكلفليس،برسالتهاللهيخصهم

فكيف،العبقريةمنها،كئيرةمقوماتلهالنبىولكن،نبيا

.الإسلامدعوةلههيأتالتىهىالعبقريةانظانيظن

عليهالله-صلىمحمدصفاتمنواحدةالاصفةوماهى

والمصلح،والإدارىوالسياصىوالإنسانالعبقرى-وسلم

تتجاوزلاالعبقريةكانتواذا،بحالموضعها.عنلاتزيد

اداةتكونأننحذرفكيف!العباقرةسائرعندالمعقولحدها

يكونوالم.المتطاولالزمنمدفىالعبقريينومئات،النبوة

وعي!حىوموصىإبراهيم:أمثالمنهماللهاختاراذاإلاانبياء

منبتبليغها.املكيقوملرسالةوالسلامالصلأةعليهمومحمد

التوهمهذاوفيم،الحذرمجالغيرفىالحذرففيم،السماء

العقادلدىفالعبقرية؟البرهانوياباهالتمحيصيرفضهالذى

كالفصاحة،العظيمالنبىلدىالممتازةالصفاتإحدىهى

ومنقبلمنوهى،والإنسانيةوالرحمةوالحزم،والإخلاص

ظانظنفإذا،ربانيةنبوةصاحبهاتمنحأنعلىتقدرلا.بعد

حينئذفالخطا،المتسرعينبعضلدىذلكبفهمتوحىقدإنها

العقاد.لامنالمتسرعالفهمهذاصاحبمنيكون
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الاسلاممجدديوان

أو

الاسلاميةالالياذة

محرماحمدالكبيرللشاعر

تنوعت.البارودىريادةبعدالعربىالشعرازدهرحين

مفاخرتدوينإلى.إليهاتجهتمابعضفىفاتجهت،أغراضه

الدعوةصدرفىالأولالسلفسيروإحياء،الإسلام

وسلم-عليهالله-صلىاللهرسولسيرةوكانت،الإسلامية

ترىفكنت،الوضيئةأحداثهايستلهمونلمنينفدلامددا

تتحدثنبويةلقصائدكثيرصفحاتتفردالإسلاميةالمجلات

مكة.وفتحوبدروالمعراجوالإسراءالنبوىوالمولدالهجرةعن

ديوانذلكمجموعمنلدينافتكون،التاريخيةمناسباتهافى

تنظملاالمتنوعةالمتفرقاتهذهولكن،النبوةبأريجينفححافل

امامبالقارىءيقفانتظاما.الخاتمةإلىالمبدأمنالرسولسيرة

يستوحيه!شاعرمرآةفىليراه،النبوةأحداثمنحدثكل

نحوعلى.الإسلاميةالإلياذةفنظممحرمأحمدالأستاذجاءجتى

فسيح!اوجإلىترفعهعاليةوثباتلهوكانت،مستوعب

مابعضإلىأو.أرادماإلىالكبيرالشاعروفقكيفأما

مفيد.إيجازفىبهسنلممافهذا،التحديدوجهعلىأراد
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من-اللهرحمه-الخطيبالدينمحبالاستاذكانلقد

ديوانفىالإسلاميةالأمجادتسجيلبضرورةأحسوامنأوائل

النبوهعصرفىالإسلاممجديكونأنهالهإذ،حافلشدرى

شاعرعليهيعكففلا،الإلهاممطارحعنبعيدا.الوضىء

قصائدمنكانماإلا،خوارقهوششوحىنواثرهيرصدمتمهل

موضوخلياخذحتىوتترددتتكرر-وحدها-وهى،المناسبات

واحدشاعريتحدثاندونالقصاثدعشراتكالهجرةواحد

غزوةاوتبوكغزوةأو،الخندقكغزوةرائعةمعركةعن

النبوةمواقفمنموقفكلأنمع،الطائفومهاجمة،حنين

والمعاقالأخيلةمنينفدلابفيضالمؤمنالشاعريمدأنيستطيع

والتصوير!

والشاهنامةاليونانيةللإلياذةعربيةترجماتظهرتلقد

ابائهمإلىتنسبمنبهايهيموهميةبطولاتلتمجدالفارسية

بتسجيلمسلمشاعرلاينهضفكيف،البطولاتهذه

الأخيار؟وصحابتهالإسلامرسولبهاقام.حقيقيةبطولات

مجدديوان)مقدمةفىالخطيبالدينمحبالأشاذيقول

.التصرفببعضةمحرمأحمدللأستاذ(الإسلام

الشبانجمعيةوتاسست،الحبيبةمصرتوطنت"ولما

.الشعراءأميربشوقىمجالسهامنمجلسجمعنا.المسلمين

إهداءالشعرفىإمارتهأحداثأعظميكونأنعليهفاقترحت

وإستمع،العروبةابناءإلىالشعرىبأسلويهالإسلامتاريخ

فىوفدزارهثم،يرفضولميجدولم،الحديثهذاإلىشوقى
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الصمتمنموقفهعندفبقى،معهالحديثلتجديدمنزله

ولعله،الإسلامدولعنكتيبه.ذلكبعدوظهر،والابتسام

منأعظمكانالمطلوبولكن،الاقتراحهذاأثرمنكان

المساعد.قلالمطلوبعظماذا:قيلوقديما،ذلك

،محرمأحمدالأستاذوبينبينىوالمحبةالصلةاللهعقدفلما

قد--سبحانهاللهلعل:لهوقلت،الاقزاحهذاإليهوجهت

إلىشعرائناأقربلأنك،لهاواختاركالمهمةهذهلكادخر

فاستجاب،لمرضاتهتوخياوأكفرهم،والعملالقولإخلاص

منالغرالفرائدبهذهنفسهوجاشت،الدعوةلهذه-اللهرحمه-

منالناسعلىأوائلهاأنضرفاخذت(الإسلاممجد)ديوان

كنتكاالأزهرمجلةفىقطعاعنهانشرتثم،الفتحصحيفة

.تحريرها)1(علىاشرف

بينهنفسىبانسجامشعرإذا،الواجبداعىمحرمأجاب

هياماالمعاصرةالنهضةشعراءأكثرفهو،منهيرادماوبين

الضعفمنبلادهأصابلماورثاءلروائعهوتسجيلابالإسلام

رسمخطةفىالبارعنظمهيوالىفاخذ،المستعمرينأيدىعلى

وصدق،خاطروصفاء،رأىيقظةعنبرنامجهاوأعدخطواتها

)ديوانأسماهخالدسفرذلكمنلهاستوى.حتىواستشفاف

سجلتالتىالإسلامية)الإلياذة(الناسوأسماه(الاسلاممجد

تتهدلوغصونبالعطرتعبقرياحينفىالنبويةالسيرةروائع

.بالثمار

9صعرملأحمدالإصلاممجددبوان)1(
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كماالاساطيريستوحىخيالصاحبالياذتهفىمحرميكنلم

)شاهنامته(فىالفردوسىكانوكما،الياذتهفىهوميىوسكان

تروىقصصفىالمختلطالتاريخمنجانبادونواممنوأمثالهما

تلفيقعنالوضىءالإسلامواقعأغناهفقد،تقالواشعار

علىفاكب،مداهأبعدإلىالوهممعوالاسترسال،الخيال

اليقينيةمصالرهافىالأولتاريخنامنالرائعةالحقبةهذهدراسة

وأحمد،تترددأناشيدفىالباهرةرواثعهاليسلسل.المتعمدة

.الشعرىنسجهفىالتقليدىالجوملتزممحافظضاعرمحرم

منالسالفينسبيلالتاريخاحداثمنلهيتعرضفيمافسبيله

سيفياته.فىوالمتنبىعموريةفتحفىتمامكأبالعربشعراء

عنليفصحوأبطالهاباحداثهاالحيةالواقعةيستلهمانه

منتضبنتوما،نتائجمنأحدثتماظلفىنحوهاخواطره

عنليفصحالبراقعةهذهيستلهمانلخيالهتاركا،أحداث

عنتتحدثملحمةفىالأسطورةجازتولئننحوهاخواطره

مجدايسجلديوانفىتجوزفلن،المهلهلاوالعب!ىعنترة

ليخرج-وجل-عزاللهارسلهداعيةأعظمبهنهضحقيقيا

شوفىالدكتوربالغهناومن،النورالىالظلماتمنالناس

.محرمإليافضعنقالحينضيف

الإسلاميةالإلياذةوسماهاالنبويةالسيرةمحرمأحمدنظموقد

حياةولابينهالارابطةالقصائدمنكبيرةمجوعةوهى

حوادثفيهتسجلالتاريخىالشعرمنضربوهى،خيالولا

فيهينظمالذىالتعليمىالشعرمنضربهىاو،التاريخ
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فيهيخلقالذىالقصم!الشعرهنب!ثىءوليس،العلومتاريخ

.صيداخلقاالشعرمادة

بأنهالاصلاممجدديوانيصفالفاضلالناقدترىفانت

الديوانلأن،الواقعمايخالفوهذا،بينهارابطةلاقصائد

حديثاوسلمعليهاللهصلىالاصلامنبىسيرةعنيتحدث

ذازمنياتسلسلاحديثهالشاعرسلسلوقد،الاحداثمترابط

مايبررهلهليسباقتضابمكةفىسيرتهعنبالحديثابتدأ

علىالمنورةالمدينةاحداثفىبدأحينجميلاتوسعاتوصحولكنه

وفتوحغزواتمنالاعمالبجلائلحافلةسنواتعشرمدى

ترتبمعيناتاريخايسردالشاعركانواذا.ومواقفووفود

عدمهوفأين.حدثوراءحدثااحداثهوتسلسلت،زمنه

مولدهعنماتعورففنسردلانساننزجمحينالسنا؟الترابط

حلقةحياتهبسلسلةمررناقدنكونوكهولتهوشبابهونشأته

غيرانه:الزمنىالتتابعهذافىيقولانلاحدجازفاذا،حلقة

يعينه؟ربطاىشعرىفليتمترابط

الديوا.ن)انالناقدقولالىالترابطبعدمالقولتركنااذاثم

الذىالتعليمىالشعرفنضربفهووالخيالالحياةمنخلاقد

لأن؟الراىتالقاثلنعجبفاننا.(العلومتاريخفيهينظم

بعيدأوقريببسببيمتلاالمشهورةهتونهفىالتعليمىالنظم

وخمسينأربعماثةمنممزفىجميعهاطبعتوقد،محرمالياذةإلى

المستلهمالشاعرتسجيلالسيرةأحداثتسجلصفحة

منالكاثرةالكزةفى-محرميكنفلم،الجامعلاالناظم
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فىيبرزهاأندونكانتكاتتعاقبأحداثصاثغ-قصائده

بصورهالحفبفىالشعرعالمالىالفارىءبهابشفلأخاذةمشاهد

وقدالغزواتعنحديثهولدينا،ومسابحهواستلهاماتهواخيلته

فنجدحدةعلىالإسلاممجدديوانفىغزوةكلنقرأ،تعددت

الحديثالىسبيلاالتاريخيةالمادةمناتخذقدالكبيرالث!اعر

اقتصرولو،المستوعبوانطباعه،الثائرانفعالهعنالشعرى

أجابالذىالفحلالشاعركانما-وحدها-الوقائعنظمعلى

نأيريدونلامحرمناقدىولكن،واقتدارإيمانفىالدعوة

الياذةمنمافهموهإلاالاسلاممجدديوانمنيفهموا

يحلقوأن،أسطورةالشاعريخلقانفلابد.هوميروس

والزلازلوالشهبوالشياطينالالهةتتولىحيثالىبجناحه

.خيالذاعندهمالشاعريكونوهنا،والخوارق

ليختلقلاالوقائعمشهوربطلعنفيتحدثمحرمأحمداما

تضافأحداثاالمؤرخينلدىبهاالمعزفالرائعةاحداثهمع

أحداثتمامأبوصوركماالشعريجوهافىليصورهابل؟إليها.

ذلكأليس،الدولةسيفوقائعالمتنىصوروكما،عمورية

؟بيانمنالعربىالشعرماعرفاقوىمن

شعراءأحدكلهذلكمعالكبيرالاسلامىالشاعرانثم

الشعرية،الديباجةتجديدفىالقوىدورهمأدواالذينالبعث

السابقين،منالفحولعهدفىالسالفبهائهاالىواعادتها

مثلهويراهم،العباسىالشعرامراءيحتذىكشاعروصنيعه

واضرابهماالطيبوأبتمامأبصنيعالشعريةالصياغةفىالأعلى
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عنتحدثواقدهؤلاءأن:هوواضحفارقمعالفحولمن

أما،أميراولخليفةالرسميةالمداثحفى+ظلالحربيةالمواقع

الأولىالإسلاممعاركعنتحدثفقدمحرمأحمدالكبيرالشاعر

واهوميروسخالففلئن،الوطيدوصدقهالقوىإيمانهظلفى

البطولةشعراءسننعنشعرةقيدفماشذالفردويمىاوفرجيل

المرموقةمكانتهمولهم،كبارفحولوكلهم،العربالأدبفى

الدارسين.لدى

الشعرنطاقمنيرتضيهعمايخرجأنإجباراالشاعرأفنجبر

بالأساطير!يهيمونمنليرضىالخالصالعرب

الفترةعنالحديثضغطأنهالشاعرعلىنأخذاننستطيع

منضمتهبماالفترةهذهوقائعانمع.واحدةقصهدةفىالمكية

الىوهجرة،للمجاهدينوثبات،للمستضعفينتعذيب

اليه،الناساحبقفدفىالدعوةلصاحبوامتحان،الحبشة

شعبفىالشجرأوراقأكلوحتىجوعايتألمونأتباعهورؤيته

بمعانيهالضخماءالاصحدثثم!المقاطعةأيامهاشمبنى

كلعنريغنىبعدالماثلة!حقيقتهوهو.وخواطرهوغرائبه

.الخيالفىاغرقتمهمامكبرةأسطورة

المقتضبالعرضهذاالشاعرعلىنأخذأننستطيع:أقول

فنزول،الأدبالتصويرألوانلأبهىالمجاليتسعحيث

الدعوةوابتداء،السماءفىالمكورؤية،حراءوغار،الوحى

تواضعهافىالأرقمداروجلال،(الصفا)علىالاسلامإلى
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الفاروقعمروقوة،حمزةواسلام،الرباقوايحائها،الإنساق

مثير،إسهابالىيحتاجمماوشمماباءفىالمثركينومصاولة

الأديب،المؤرخإلمامبهالأولىالقصيدةفىالمالشاعرولكن

تصويرفىالزائدبتوفيقهاعجابناهوذلكبعدنسجلهوالذى

شىءامامنتحفظكناوإن،رائعاتصويراالمدنيةالاحداثاكثر

بالمذينةالسيرةأحداثيسلسلانالتزمقدالشاعرأنهوهام

بعضتناولفىالشعرىموقفهمنأضعفالتزاموهو

جميعهاالأحداثيستعرضأنعليهالشاعرلأن.الأحداث

بروعةالأدبللتصويريصلحمامنهايختارثم،نفسهوبينبينه

عنيتحدثأنأماتضحيتهوبالغ،مغزاهوسمو،مفاجآته

ليسفهوعليهمايؤخذفهذا.تباطؤفىيس!تعصيهاثانويةمشاهد

يستجيشولكنه،الساردإحصاءالأشياءيحم!حتىبمؤرخ

علىاللوحاتأبرععليهميعرضمناستجاشةقرائهخواطر

التىالإنسانيةالمعاقأرفعإلىبهموليسمو،الأحاسيسمكامن

تحقيقها.فىالبلاءأصدق-وسلمعليهاللهصلى-الرسولأبلى

عنبعضهيغنىمما.الإسلاممجدديوانفىالوفودفتتابع

ووفد،نجرانوفدتسلسليتابعانللشاعركانوما،بعض

ووفد،صعصعةبقعامرووفد،ثقيفووفد،الأشعريين

عبدالقيس،بنىووفدثعلبةبنضمانووفدحاتمبنعدى

بنالحارثوبنى،شئوءةوآزبكندهووفد،حنيفةبنىووفد

وتجيب،وهمذان،زبيدةوبنىحمير،وملوك،كعب

قارثهيشعراندونالتسلسلهذايتابعانلهكانما،ورفاعه
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هذهقابلحينالاسلامنبىاليهاهدفجديدةاسلاميةبمعاق

(الوفود

مختلفينمفزيينذوىوفدينبينهامنيختارانعليهكانلقد

المسلمينألسنةعلىالإسلامرسالةعنالحديثفىيفيضثم

تصويريجيدأنلخيالهتاركا.الوفودرؤساءمنيناقشونهمومن

أحدلنفسيةالمفارقاتعأرضاوألوانهوايحائهبظلالهالمشهد

ثم،سريرتهوجهمتقلبهاسودقدكافرايقبلحينالوفود

معاقمنانسلخوقد.الإسلامبنوزوجههيتلألأمؤمنايرجع

والمودةالإيثارإلىمتجهاؤالضغينةوالثأروالعصبيةالأثرة

واحدوفدعنبالحديثقارئهيتأثروهنا!والمساواةوالإخاء

نأدونوتتعاقبتتبدلوفودشتىعنبالحديثيتاثرماأضعاف

الجديد.تضيف

من-القلبلةقلتهعلى-مالانودهلبعضنمثلأنالأوفقومن

على-بهنعجبممارائعةامثلةعنذلكبعدلظثالديوان

)مسجدعنالشاعرحديث:مثلافلديك-الكثيرةكزتها

يكيدونمنبهليجتمعهىء،النفاقوكركانإذ(الضرار

حينوأوفاهتعبيراعظنمالقرآنعنهعبىوقداعدائهمنللإسلام

العزيز:كتابه-فىوجلعزاللهقال

أتخذوأست!جداعراراو!فرؤتفيربقأتئنوألوليئ)

قتلأ*منورسمولبماألمحةصار%تمتنوأزصآداتمؤمنىآ

تبهذلبرئتهغلح!قؤألمحهء!حهد!آلأتايمآزدؤقظفنإن
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مقآوليلتقؤىآأستمشغلىئحشجداآبدييملاتقض!

ظفروأآنل!مجئوئرجافيهفيهققومآنيووآحق

لخفآستتررآفبن!قالالريئآيجمثؤألتة

ئئمتبماآبت!م!تنآمضئر2ؤرضؤألت!ينىتقؤىغلى

تهوىلاؤألته"تارجقتمفيبيمقآئهاز،هاشمفاجزفيغلى

رتهصشؤألدى"بتتتثرآلالآي!زا!لمخانيئآآلفؤم

!!لمجرصيهيضوأدتهقلوبهضتقطعلأآنإقلوبالزفي

الشاعريستطيعضخمانفعالىموقفذوالحديثهذا

الدساثسقوتناجى،الارئيابهمساتفيهيصؤرأنالمحلق

مسجدببناءالزائفالخداعالىينتقلثم،المكيدةوتغلغل

تد.أخهماصحابهحسبوقد،الكفزوباطنهالإيمانظاهره

فىشكهاجسكلاستلوا-قدوأضهم-،.ب!يماضهمالمسلمينخدعوا

عنيهتكالوحىفإذا!اللهلعبادةالمسجدأقامواحيننفوسهم

الساطعبالضحىوإذا،كيدمنأضمرتمااللئيمةصاثرهم

،العقارببسممليئةليجدهاالنفاقسزاديبعلىضوءهيسلط

مرورابالحدثمرقدالشاعرولكن،.القاتلاتالأفاعىوانياب

عنه:قالحينعابرا

وضراراكيداالدينتجعلونمالكمعوف.بنغنميابنى

الحيارىقباءمسجدايهدىفىاخوتكمبنىاذاكضبتم
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واغزاراجهلاللناسفتنةتبغونهغيرهفاتخذتم

شعاراالسوآىيجعلغاوكلأشياعكممنفيهوجمعتم

جهاراويؤذيهالرسلسيدفىالزوربقوليهذىمفتر

السكارىواخلاقالحمقىشيم)نهاعوفبنغنميابنى

غيارىأقواماللهجنودمنجاءكمقدانهاستفيقوا

جداراجداراالسوءمسجدفاهدمواهلموا:مولاهمقال

نارايصليهمنالمؤمنانماجهرةعليهالناروابعثوا

وصغاراذلأالفاسطاوعواالالىوازدادبالامرصدعوا

البوارالايخافونفاتوهالهمالكبرىالفاحشةزين

تسرعهفىوله،الضرارامسجدعنالشاعرماقالهكلهذا

لهجازاذا-القليلهذاولكن،الديوانفىقليلةنظائرالسردى

موضعوحدهيكونفلن-النقديةالمؤاخذةموضعيكونان

مماالحافلالكثيربجوارهلأن؟الديوانعلىالشاملالحكم

وأصدقالصوربامتعوحفل،الخيالبروائعازدهر

كثرفىأجادكتابا.محرماحمدناقدالصواذا،الانطباعات

فىيقولفماذا.المعروفمستواهعنمنهاقليلقىوتخلففصوله

-وحدها-القصوربمواضععليهليحكمكتابهيقرأ،آخرناقد

ولعل،والتبريزالسبقبمواضعقورنتاذاالقليلة.قلتهاعلى

المحايدمايمتعالديوانروائعمننستعرضأنالأوفق

ولرضيه.

حاقحينالظالمالإفكقصةالرواثعهذهمنمثلالنتخذ
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رائعابدءاالكريمالشاعربدأهحيث-عنهااللهرضى-بعائشة

:فقال

المبينبالنصرالأبطالبضرالمؤمنينوأمالرسلسيد

المستعينوعون،الراجىعصمةربهاترجوالجيشفىخرجت

مهينأفاككلرماهأنامرهويقف!الحقينصر

الصالحيندنياالصديقابنةياإنهاأمرتجلإناصبرى

لاتشعرينبلعقدكهوىإذرجفتلماالأرضارأيت

مكينرواسيهامنعالكلهوىلووتمنتاقشعرت

وأنينوغمهمفئوهوتبغينهإذاشأنكفىانت

يحينحتىفاصبرى،حينبعدروعتهعنالخطبيبدىسوف

مدلجينوساروافيهأنهابهوالظنالهودجرفعوا

الجبينمسودالإصباحغادرالذىالخطبعنالليلوانجلى

مستبينمنهلالامر؟غمكيفنزلتارضأى؟غابتأين

الرزينكالشيخالإطراقداثمبردتهفىوالليلرجعت

الحزينالوادىمناصداءغيروحدهاوامستالجيشذهب

ماينقضينللأصىخطراتأنفاشهامنالجوفىخطرت

السفينحولاهوالهوارتمتأثباجهطغتكالبحرماج

دفينمكتومالأحشاءفىفهورقدتلماالهمعنهانام

النفم!ىللجوالرائعالتصويرهذابعدالكبيرالشاعرومف!

الليل،حندسفىالطبيعىالجومناطارفىعائشةلدى

عائشةفرأىقدمحينصفوانعنيتحدث

ولينرفقفىالمرتابمشيةنحوهاويم!ثىالطرفيرسل
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المسزجعيندعوةيدعوحينأ!دقهفما،إلخطبعرف

الرنينتزداداليوملسمعنااسمعوافلوقيلركت،دعوة

الدنيا،يملأالذىبالنوريثربينتحى،بالناقةمف!ثم

دئرهامكيدةتحت،فساداالإفكنشرواحتىالناسرآهوما

مرضتوقد،الناروأشعل،السمنفثحينالمنافقينشيبئ

محرمعنهاتحدثبعلةومضت،النبأيزعجهاأنقبلعاثشة

:فقالمبدعا

تشتكينمماأبرحإنهاتعلمينلوجمفةمنيالها

لاترتضينمااللهرسولمنوبداعبوسالبضزأعقب

ماتعهدينلطفهمنوطوىعطفهمنفقوىغيروه

وحنينوشوق،صافيهوىمنلاينقضمالكيخفئوهو

السرءالسجينفىأماهيالكروعهمنوكمالسرصجن

تصنعينفماذاالخطبوقعأنصتىمضغفالليلأنصتى

ركينركنمنالقلبفىناعلمرعدةولجتالنف!سجاشت

المصطلينتهولفارأشئهامسطحعينالاقرس!طح

الأقربينذويككيدفانظرىأئهمنعفرةفضحته

لاتعلمينماتعلمانهاماغضبتاذالاتلوميها

المئينحدعلىزادتليتهاواحدةدعوةأرسلتها

الشاعرفاتوهل؟التصويرهذافىالقارىءيرىفماذا

لقد،الأحاسيسونبضالخوالجرسممنبهيأقرانيمكنما
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عاثث!ة،همومعن-المستوىهذا-فىيتحدثاستمر

أبيها:بيتتاقأناللهلرسولواستئذانها

الذاهبينفىبهاالدهرطؤحتكنلمأنيحزنهاذهبت

تكتمينماذاأماهيالكعجبا:تبكى-وهىقالتثم

الزاعمينفىماحيلتى،ويحهممازعموانباتنىافلا

اقل.المنصفين،مالىكنرثحرمةلىمارعواظلموق

الأكرمينيهولخطبإنهنابهمماالصذيقجزع

السنينماضىفىبكمازميناداهيةمنلكأفيقال:

لايزينحديثمنكساءناالهدىدينزانناافلما

المرسلينخيرفممنأرسلتارسلتصاعقةمنيالهانبكمكبف

الصابرينبولىالهإنجاء،كلما؟تيكمكيف؟تيكمكيف

هبطحتىنهايتهاالىالروعةهذهمثلفىالحادثةومضث

يكونفاين؟.المتونبنظمشبيهاذلككانف!ذا!بالبراءةالوحى

القصيد؟

فتح)نختارفإننآآخرمثلىإلىالأفكحادثتركنافإذا

عماأولاهماتتخ!ثبارعتينرائعتينمحرم.أحمدنظمإذ(مكة

عهدها،بنو-بكرنقضت)ذ،أحداثمنالأعظمالفتحسبق

حلفاءعلىفحدوا،الحديبيةصلحفىقريشمعوكانت

تاهبوقد.،مواثيقمناعطوهبماناكثينخزاعةفىالمسلمين

فيماأبوسفيان0قريشزعيمتخير،الظالمينلردعاللهرسول

-صلى"محفدجيوفيعنفسمعالأمريتحسسوخرج،يصنع

عاصفا.ي!ابذ-ءهولاووقف،ورؤعهأفزعهما-وسلمعليهالله
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اسلامهيعلنأنلهبداثم،مازقمنفيهارتطمماجراءمن

عليهالله-صلىاللهرسولسامحهوفد،المتوقعالشرلحسم

كتبترويهماهذا،امندارمكةفىمنزلهوجعل-وسلم

التعليميةالمتوننظممحرمأحمدالكبيرال!ثساعرأفنظمه،السيرة

؟يقولأنالناقدأرادكما

ذإ؟سفيانأبهواجسليصؤرالشعرىافقهفىطارأنهأم

منقولهيسمعناالشاعرلناع،النجاةفأرادالخطرمهبراى

الأولى:راثعته

لاسواهالمصضمالباسهوماتراهذلكسفيانأبا

قواهبعدئذتشدفكيفعراهوهنتقدالحلفاليس

ذماملكمليسسفيانأبا

لاتستطيعماحاولتلقدشفيعلكمليسالأرحامع

قريعلهليساللهوانالجميعالرأىانهرويدك

المقاموسماجدهتعلى

الغزاةقدمهل:تقولفسرتالحادثاتوأزعجتكرجعت

والمرهفاتجيادهموتلكالهداةالميامينقدمنعم

سلام:وفلالغواةدينفدغ

سهارىباتواإذالقومكنابىناراأبصرتهلسفيا.نأبا

مراراغدتوإنولاتحصىاستعارائالوافماوأبواأبت

والضرامالمؤججالفزعهو
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قرازلهممايقروراحوافاستطارواقومكانذرتلقد

وحاروافيهاسبيلهموضاقوالديارالمنازلبهمنبت

جسامخطبصاصهموتال

أخدىفالحقاعتصموبالحقرشداتلقحربابنيافدعهم

عهدامنهحربيابنوخذهأهدىفاسلكهمحمدسبيل

"دعامشرفمنفيهلبيتك

جديداخلقابيمنهفغدترشيداحرآمحمدالقيت

البعيداالجدفاصحب،هنيئاعنيدااجباراوكنتهديت

الهمامصاحبكأولاكبما

قدراواجلمنظراوأحسنصبراأشدرأيتفهلنظرت

فاخرىواحدةعليكتمزتترىاللهجنودمنكتائب

نظامالعالىدينهامنلها

فتبقىأنفسهافيهوتبذلحقاوتراهرتهاتكئر

تلقىاللهأيادىمنفماذاتشقىولستنعمتالب!ثرىلك

انصراملهافليسحلتلقد

لمامحتومةمقدمةكانسفيانأبلهواجسجيدتصويرفهذا

واتكففغيرفىصياغتهالشاعراحسن،)سلامهمنتم

إلىيعدوهأنلهكانفماواقعياأمرأيقصهناوالشاعر،اذعاء

صاحبكانماذلكفعلولو،الوهمواصطناعالخيالتلفيق

بعضفىكثيراالقارىءيمترىإذ؟الإسلاممجدديون

فيطالعنميىهمنليرتوىالصدقمعينيردالآنولكنه،يقولما

ويفيد.يلذبماقراءه
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الىالفتحمقذماتعنتتحدثالتىالأولىالرائغةتركناف!ذا

هذهفيترك،بفنهيحتفلالشاعرنجدف!ننا،نفسهالفتح

لأمواجليسمحورنيناتساعذىبحزالىالهادثةالمخمسات

)خالد(بتصويربدألقد،تريدكمامزبدةتتدافعأنعاطفته

منبمكةمالمقدمهارتجحيثمكةديارالىكالجبلالزاحف

مامسطودلمقدمعوىالراس!خالثركطردفذلك،جبال

باصمهيزهىاللهسيفوذلك،كالهباءتناثرتالاالأطواد

هذهثم11المنيععزهافىشرفابهوتزدادالسيوفبهفزهى

الدياجىتكتسحأنوارهمضتعهدفىالمسالمةالىالإسلامدعوة

نبىمثى)ذوالفتحاللهنصرجاءلقد،الأباطيلظلماتمن

منيتحركالبيتأخذوقد،لرئهيسجدخاشعاالبيتالىاثه

أما،الحبيبالزائرتتلقىمشغوفةاركانهلتنهض،مكانه

فىهاموا3ممن...السخريةموضعفكانتالبيتأ!نام

رأوهاحتى،مقصرينغيرسبيلهافىدماءهموبذلواعبادتها

حماهايظنونوكانوا،ساخرينياليهافنظروا،بالهوانمجلفة

عطمة،وانقضت،تفاريقسقطتقدفوجدوها،يستباحلا،

،والشئاربالخزىملتحفاماردهاوبات،عنهاشياطينهانامت

الدمعغؤرهلصوبكلمنيأخذهوالطعنقزئفماهبلأئا

!ذرفأمعينيهمن

اذ؟-القصيدفأينشعرهذايكنلمإذاثانيةمرة-رباه

ذووظلمهالذىالمهاجرال!ريديدعلىمدحورااللهبهرمى

رفق،فىالظلامةيرذصافحاإليهمفعادبقتلههموااذ،قرباه
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رايتهتحتالانضواءإلىمادفعهمدايمانهعدلهينوأراهم

،العمياءفىيضربكانقنالبيضاءعلىفاستقام،مسالمين

فاخذ،الأوهاقوأدمته،القيودغللتهمننشيطاطلقآوجرى

القوموبايع،طهرارج!هوعاد،الصافيةالإيمانموارديغشى

الشاعراليهاشارمابعضهذا،الإسلامدينفامنهمأفواجا

:قالحينالمباع

زحفاخالدهذامكةديار

جوانبهخانتهالشركمنطود

كفرتلوالأرضفىالتىالجبالان

صيدهاللهبسيفدعاهلما

ئسالمهفنافامكةديار

انبعثتالذىالعهد).لاتجزعى

موكبهالنصريحفالنىثى

غرتهانوارسطعتاذيبقلم

تطاوعهلوحتىالبيتتحزك

مزدلفكلمنصحبةفىوافاه

أضحكهمالأصنامعلىالعاكفون

لهايستباحالأيظنونكانوا

مذممةعنهاضياطينهانامت

عطمةوانقضتتفاريقهوت

قذائفهامنقريشجيوضرت

فزعاعليائهمنينطرأته

يأخذهوالطعنهبلومالرى

دفعاحولهيجرىللذمكانلو

رجفاالذىالطودفىاحتيالكفما

زحفاالذىالطودنحوهثىلما

نسفااوالإسلامجبللدكها

شرفاعزهافىبهالسيوفزاد

ولاجنفامنهيتقىاذىفلا

سلفاالذى،لعهدتصاعأنواره

مكتنفأاثةبجلادمشيعا

رجفاأواهتزالأ،بمكةمننى

شغفاركبهيلقىخفاركانه

مزدلفاللكفارفيهيدعفلم

عكفاأصنامهمعلالهوانأن

ولا(نفاابدتشممافلاحمى

ملتحفابالخزىهاماروبات

كسفااصبحت)ذ،تكنلمكأنها

منقذفاالذىالخزاشمنهاوريع

مثصزفاالأجيالافزعمابعد

فرفاامعينيهمنالدمعغورهل

نزفاجوفهفىم!ثعبالمدىطول
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عزفاأوعافمنباطلهيعافعبثمنالبيتيحمىاللهبهرمى

وعفاايامهفعفتدهرهافىيعجبهاكانرسمللجاهلية

صجفاظلماتهمنالناصعلىارخىزمنمنالأوهاميازمنلاكنت

فانتصفاعادقدقرابتهذوويظلمهكانقدالذىالشريدان

عنفااولاشتدإذايشاءولوعنفواوانرفقفىالظلامةرذ

وضفاظلهاترامىنعمىعيكأشفهااللهإنمحمدشكرا

كلفاافوىغنمنبالكفركانمنرشدمنبالإسلاميكلفعادقد

معتسفاالعمياءفىيضربكانقنيسلكهااليضاءعلىاصتقامثم

ولااغترفايوماثلهامنامتاحماصافيةللإيمانموارديغثى

برع.ماالإسلاممجدديوانفىالبياقالجمالسماتأبرزومن

فهوالجمادعلىالحياةوخلع،التشخيصقوةمنالشاعرفيه

كليافىمشاعرهعنويعبر،يتالمأوفيفرعيحسكالإنسان

ضجتاللهرسولمنهاهاجرحين-مثلا-فمكة،حالتيه

إرادةولولا،مائرههاثجةتنتفضأنهضابهاوتمنت،ألماتتنزى

وتزجى،الصخرتقذفلارتمتمشيئتهوقوة-وجل-عزالله

هاجماالبعدولوعةالفراقجوىمنهاجهااذ؟المنثورهباءها

يهفووكان،مكةماتعاظمتعاظمهفقد؟العتيقالبيت

-.وقورافعادادركتهاللهمشيئةولكن،مضطربامتقلقلا،

رفشا!

مخاطباقالحينمحرمأجادهالحنللتشخيصأولمثالهذا

تعالى:رئه
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تموراأنهضابهاوتمنتذعرامكةجبألضجتيوم

تسيراأنورائهمنوتمسكهاتمنعها،أصىتتنزئ

المنثوراهباءهاوتزجىالصخرتقذفلاأرتمتلولاكاهى

افعمورابيتكماهاججدالرووحراةلفراقجوىمنهاجها

وقوراالجلالراجحفانئنىروحامنكفزدتهيهفوكاد

تكادوضجة،للبعادوهياج،الفراقعلىحسرة!مكةهذه

فعلىالكريمالمهاجرنحوهاأقبلالتىالمدينةألها!بالجبالتميد

البيدنحوسائرةأماكنهاتتركديارهاكادت،تنتفففرحةالنقيض

نشواتها،لتهزهاالديارإن،العظيمالوافداستقبالفىلتشارك

فىفكأن،صادحةعنادلذاتنضرةرياضالىتحولتوقدطربا

ذلككلالىاستمعغردابلبلاداركلفىوكأن!روضةمنزلكل

إ.اللهرسولمخاطبامحرمقولفى

ماتحملأشواقهامنيكفيكتقبليثربديارفتلكأقبل

الأطولالحنينبهاإليكيهفوخوافقوالقلوبالتلومطال

تتململوجوانحالكرىتأبىأعينمكةفارقتمذالقوم

ترتلالحسانالأناشيد0أهىنشواتهاتهزهاماللديار

تتسلسلأنفاسهاوترددتأريجهاوطابنضارتهارفت

بلبل.داركلفى3-وكانماروضةمغنىكلفىفكأنما

علمنالملائكتحييهعيداأقمنهالمؤمناتالعذارىهن

البشريةالنفوسخلجاتتصويرالىالتشخيصتركنافإذا

بهاتسمعتكادبراعةقصائدهمنكثيرفىبرعقدلثاعرفان
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يتحدث-مثلافهو-،العواطفونجوى،الضمائرهجسات

معركةبعدالمسلمونحاصرهمحين(قريظة)بنىعن

،كالنساءالحصونفىتسزهمفيضور،المدينةفىالخندق

الهمإذبيت؟المرتاعةالوجلةمشاعرهمرسمفىويتغلغل

أناليهوديخافوإذ،آخرليلافيكونالليلفىعليهممنتشرا

فىمايلاقونأشدالفزعمنالمنايمفىفيرواالرقاديحتسوا

بهافحاقساكنيهاإحساساحستالحصونحتى،السهاد

!وإلذهولالفزع

الشاعرقولعنشيئايغنىلاالمبتسرالتلخيصهذاان

--.المجيد

البعولالمقاصيرفىحمتهامحجباتكالنساءتوارؤا

يجولولافرس!ألابطل:ينادىلابطلالميدانخلا

ولايحوليريمفماأقامهوانعلىمحجرينأقاموا

جليلأيسرهالخطبينكلاوجوعخوفعيشهميرنق

السدولالليلمعانتشرتاذاعليهممنتشراالهميبيت

جميلولاصبر،لهميطيبرقادفلاالسهاديلفهم

غولعينيهفىالنومكانسهادااكثرهي!النوميخاف

تميلالدنياجوانبيظنتنزىيشةبهمالتاذا

.النصولمخالبهافىتوهجظنونامناياهمبهمتطوف

أوذهولجنونبهموحاقدهاهمممداوبحصنهمبهم

فىيقولفاستئصالهماستسلامهمعنيتحدلثانوبعد

والتهكم.للاستهزاءوالقسم،براعة
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مهيلحفائرهمفىترابتاذىلقدالهالكينلعمر

أوتزولعليهابمنتمورمنهالأرضتكادرجساطوى

اليللهابالشآموأخرىبنجدشرذمة،السبىياق

الذيولبهاماتجرنجارضولامغيث،الهوانعلىتجر

ديوانالىيرجعانفعليه،استثمهاديغنيهلاالشعروقارىء

النبوةمواقفالمعاصرالشعررسمكيفليرىالاسلاممجد

الأستاذفتحكيفوليعلم،الأدبلوحاتاجملفىالكريمة

تلوهممنالنبويةالسيرةيستلهميرنلمنالابداعطريقمحرماحمد

فلأنه،يسيرةفتراتفىالؤقبعضادركهوإذا،الثعراءمن

أكزليكونيزيثانعليهوكان،يسيرةمدةفىالديواننظم

فبذلملاحمهئيتمأنقبلالأجلانصرامخافولكنه،إبداعا

مايستطيع.غاية
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الروادمنلثلاثةالأدبيةالمقالة

والمجلات،السيارةالصحففىالأدبيةالمقالةازدهرت

أوجإلىالعصرهذافىالعربىالنزرفعازدهارا،الدورية

نااللهتوفيقومن،العصورنثرمنسبقماإليهيتطاوللا

اصدارالىالأدباءمنالروادعهدفىالأدبيةالمجلاتاتجهت

فكان،الخالدالاسلامومجدالرسولسيرةعنممتازةأعداد

الأؤلربيعشهرفىاوالمحرمغرةفىيصدرالممتازالأدبىالعدد

مننحوهماوماينحو(،و)الثقافة()الرسالةمجلتىمن

منموضوعيبقولم،إلقرائحئ!رباشهىحافلاالأدبصحف

منكبيركاتبعنهتحدثالأالمطهرةالنبويةالسيرةموضوعات

اصدارفىعربيةمطبعةئخضمقلوبحيثالرؤاد،جيل

فىالزمنيةأحداثهاوفقالجيدةالمقالاتهذهتختارثوريات

الرسولسيرةتنتظمحافلةمجلداتلأصدرتالمتناسقترتيبها

الرائعإلامنهوما،الثمارمتنوعالأفنانمتعددانتظاماالكريم

الىالاشارةنغفلأنلناكانوما.المستطابالشهىالخلأب

ئخمع؟اندونالمجلاتفىتناثرتوانالضخمةالأعمالهذه

مرجعآويغدونها،الممتازةالأعدادهذهيحفظونالمثقفينلأن

الاسلامومجدالفهرسولسيرةعنالتاريخىللبحثأصيلا

هذهقدمتهئماثلائةنماذفيالىأشيرأنرأيتلذلك،العظيم

فىعنهمتحدثناأنيسبقلم،الروادأعلاممنلثلاثالمجلات
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والحكيموطههيكلعنتحدثناكما،بهمخاصةفصول

القارئين،عندالأدبيةمرتبتهمفىبعذوهم،والعقادووجدى

صادقمصطفىالأستاذالعربىالبيانإمامهمالثلاثةهؤلاء

الأستاذالفنانالأنيقوالأديب،القلموحىصاحبالرافعى

الجادالكاتبوالعالم،الرسالةمجلةجماحبالزياتحسناحمد

اللهرحمهم.الاصلامضحىصاحبأمينأحمدالدكتور

كلعنتغنيهمبحيثالفائقةالشهرةمنوهمجميعا،

تعريف.

ماكتبلهفسنختارالرافعىصادقمصطفىالأستاذاما

146العددالرسالةمجلة(النبوةمن)درسعنوانتحت

غزوةمنرجعحيناللهرسولزوجاتموقفالىتعرضإذ

فقلن:.نسوةتسعوكن،قريظةبنىتراثوغنم،الأحزاب

والاماءوالحللالحلىفىوقيصركسرىبناتاللهيارسول

قلبهوآلمن،والضيقالفاقةمنتراهماعلىونحن،والخول

الملوكبهئعافيبمايعاملهنوأن.الحالبتوسعةلهبمطالبتهن

نزلماعليهنيتلوإنتعالىاللهفامره،أزواجهمالدنياوابناء

تعالىقولهوذلك،فراقهفىتخييرهنمنأمرهنفى

%تيردإنكنتنلأزؤضكقللتبئآتآئها

ؤأشزمحىأتبتغكنلفقتقاوني!ها!الذآتحيؤةآ
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ارلذوآورسموتيآلئهئتردول!بهنتن!جملأص!إصا

عطحما!آخرا!كنأغذيتمخسمتمضلتةآنقإلأيخرةأ

معاقعنيبحث.فيلسوفمفكرمقالهفىوالرافعى

نبىلدىالرفيعةالانسانيةفىظهرتكما،الحادثاتفىالحكمة

للأوهامقال-كمادقيقا-فلسفياتحقيقافيقدمالاسلام

رائعاتاريخيانضاالدقيقةبفلسفتهاالحادثةلتكون،والحقائق

العقلامورمنامرفىإدثهرسولعنالواقعىالتاريخبهيدافع

رسبرلانمنالمبشرينجهلةيزعمهمايدحضإذ؟والغريزة

فندهوهوزعم،الشهواتمنلشهوةالنساءاستكزمنقدالله

قأقداللهرحمهالرافعىولكن،الحاسمةبادلتهمالمنصفون

نسردهانقاطعدةالىاهتدىحين.المنطقىتفنيدهفىبالجديد

يلى:فيما

هذهليستإذ،الشهواتزعمعلىرذنفسهالحادثان-ا

بهافما،غضبهاولااسلوب،معانيهاولاسياسةالشهوةلغة

حرارةمنمعنىشبهبهاوليس،ولانعومةولاإطراءتملق

وهى،الدملغةمنصوتأو،النفسميلمنأوأثرالقلب

تقتصرفلم،المراةبهتستمالالذىالمنطقغيرآخرمنطقعلى

آخرالىذلكفىالأملنفتبل،عنهنوزينتهاالدنيانفىعلى

هذهعلىمنهنالارادةبقصرنفوسهنفىمعناهوأماتت،الدهر

ومكابدته،شدائدهفىوالرسول،ونهيهأمرهفىالله،الثلائة

ومكارهها.تكاليفهافىالآخرةوالدار
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فلوكان،الخيالبهيمتعممالمتاعنساءهيتزوجلمالرسولإن-2

فىالناعموالفنإلأبالزينةاستقامماذلكعلىالأمروضع

إلافىالروايةلاتمثلالممثلةلأن؟والتثكلوالحليةالثوب

وسلمعليهاللهصلىالنبىوكأن،وجؤهبمناظرهالمهيأالمسرح

المراةعلىأثرهوسوء،الخيالفلسفةفىدرساالقضةبهذهيلقى

فىتعقيدذلكوان،رجولتهفىالرجلوعلى،انوثتهافى

عنهينشأالحقيقةفىوكذب،الطبعفىتعقيديقابلهالشهوات

والأماقالأحلامحياةإلىللمرأةصرفوأنه،الخلقفىكذب

عاطفتها،تفسدعاداتوتعويدها،والفراغوالبطروالطيش

علىالقائمةالنفسيةقوتهافتضعف؟التصنعاليهاوتضيف

منالفائدةوتحقيقمظهرهالامنحقيقتهامنالجمالابداع

شكلها.لامنعملها

لهذاإفساذالغريزةحيفأنامتهيعلمأنالنبىيريد3-

كانت،واختيارهاالغريزةلحظالمرأةأيخذتمتىوأنه،العقل

والتصنعالتزيدمعاقوملأتها،الرجللجنوناستجابةحياتها

فىأكزهاالتىالساميةطبيعتهاعنهذاينقلهاأنفيوشك

هذهأضدادإلى،والاحتمالوالصبروالإيثارالحرمان

والتفادى،والمصلحةالأثرةعلأمرهافيقوم،الصفات

السلبمعنىويضعف،والازعاجوالإلحاحوالتبرموالضجر

الحياءوفى،حياؤهافيتبدلالفطرةأصلمننفسهافىالراسخ

عنلهارذالاخلاصوفى،إخلاصهاويقل،أشياءعنرذها
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وبينبينهامحاجزةقناعتهاوفى،طمعهاويكثرر،.أخرىأشياء

الشر.

فىالأكملالشعبىالمثلالقضةبهذهنفسهالرسولجعل-4

فقراءكنساءجميعازوجاتهتكونأنيريدفهو،الزراج

الشريفةالعاملةالمؤمنةللمراةالأعلىالمثلمنهنليكونالمسلمين

والعفةوالاخلاصوالمجاهدةالصبرفىكل..-البراعةتبرعالتى

،الخيالفىتتمهازينةتتطلبزينةالمراةتكونفلا.والصراحة

وهذه،الواقعفىبهلتتمالانساقكمالهائطلبانسانيةولكن

والخداعالمكرصورةتكونتكادالمرأةبهاتتص!عالتىالزينة

بل،تلكفىاسرفتهذهفىالمرأةأدرفتوكلما،والتعقد

كالأظافر.المعاقأسلحةمنسلاحرجسمهاالمراةلوجهالزينة

الحيةالطبيعيةالوحشيةهذهأنغيروالأنيابوالمخالب

،تفترسأنتريدالتىالحيةالغريزةالوحشيةوتلك،المفترسة

تقولطويلةثرثرةجسمهاعلىالزينةاننفسهاالمرأةتنكرولا

.وتقولوتقول

هذهالتخييرقضةاليست-الله-رحمهالرافعىيقولثم

مسالةولكنها،المادةمعاقفىوالفقرالغنىمسائلمنمسالة

نأفىصريحةفهى،الروحمعاقفىوالنقصالكمالمساثلمن

نأوواجبه،كلهاالانسانيةأستاذوسلمعليهاللهصلىالنبى

كلفىعزاءيكونوأن،حياةكلفى،-حيةفضيلةيكون

غنى.كلفىيكؤن،-تهذيباوأن،فقر
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للجميع،الأدبالقانونسيرتهوفىشخصهفهوفىثئمومن

القصة.بهذهالأقةليعقميريد-وسلمعليهالله-صلىوكانه

والنهى،والأمروالشرائعبالقوانينلاتصلحالجماعاتأن

الناسعلىالحأكموأن،والنىالأمرفىعظماثهابعملولكن

الدنيافتنةيح!قوطبعيتهنفسهفىكانإذاإلايحكمانلاينبغى

استقلال:استقلالهأولليكونالخاضعلاالمتسلطإحساس

القصة،ظاهرفىترىكمازهداولافقراذلكفليس،داخله

العملية.حقائهاتقريرفىالعظمىالنفسجرأةولكنها

السيرةمواقفمنموقففىالرافعىقالهممانموذجهذا

بل،واحدةمرةللقارىءمعانيهيعطىلانموفيوهو،النبوية

عقلهعليعتمدالرافعىلأن؟وتوقفوتاملمعاودةإلىيحتاج

هذهضغطفىاسلوبهعلىيعتمدثم.خافيةأبعاداكشاففى

عنفضلا-المساواةالىلايمتدالذىالإيجازحئزفىالمعاق

منشزاحهالأسلوبهذالمثليقومأنوينبغى،الإطناب

قصيدةمنباقلالرافعىمقالفلي!ب!،الأدبىالنقداساتذة

بضعالمحلفونلهافيفرد،كالمتنبىثماعريقولهاواضحة

جواهرهخفيتثميناكنزايكتشفونوكأنهم،تحليليةصفحات

الواضحالشعريعيدونالواقعفىوهم،الترابطبقاتتحت

فىمعهااشتركتوإنوبناءتركيباالشاعرلغةمنأقلبلغة

بالنصيبيظفرالشعرولكن!قناعدونالكاشفالسفور

مثليصوغهالذىالحكيمللنثروماكان!التحليلمنالأوفى

دائرةعنيبتعدأن.التوحيدىحيانوأىالمقفعوابنالرافعى

اص!3
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لمقالةالعبارةسهلأستاذلوجاءئرىوالتفسير!التحليل

المدارسفىللطلابالدقيقةمعانيهابسطوحاولهذهالرافعى

عناهمابكليلمأنلهتسمحعقليةمنزلةفىوكان،والجامعة

الاسلاميةالمقالاتوخصقهذا.الأستاذلوجاءترى.الرافعى

أليس،المفيدالعملبهذاالقلموحىفىالنبويةوالفصول

منيحمللماوالتقديرالاعجابموضعالأدبجهدهيكون

لقارئبه؟المحققةالفائدة

الكبيرالأديبصديقهعنلنتحدثالرافعىالأستاذونزك

فنىتيارالىينتميانالأديبينوكلاالزياتحسنأحمدالأستاذ

للرافعىكانوإذا،(المصقولالأد!البيانتيار)هو،واحد

صفاؤهفللزيات،احياناوغموضه،تخئلهودقةوغوضهعمقه

وقد،تاثيرهونفاذ،موسيقاهوتناسق،تصويرهوحلاوةورقته

موقفعنالنبويةالسيرةميدانفىتحدثفيماالزياتتحدث

وكانابراهيمولدهماتيوموسلمعليهاللهصلىاللهرسول

فكتب،رجاءولدهبفقدمفجوعاالمقالهذاكتابةعندالزيات

)محمدعنوانتحتمقالا)1(الرسالةمنالممتازالعددافتتاحيةفى

النف!ىوالجوالاجتماعىالجوعنبالحديثبدأهالوالد(

:فقالابراهيمولدهبفقدفوجىءحينالرسالةلصاحب

فلم،بنينبعدبناتالرسولفلذاتالسودالمناياتخطفت

جراحاتوكانت،لنفسهوعزاء،لعينهقرةفاطمةالأتبق

3691سنةابريل02)46؟(الحدالرطلةمجلة)1(
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الرسالةآلامبينفراغاالممضلمئهالاتجدالعظيمالقلب

مكة،فىالشركسورةعنتفلما،وصمتسكونفىفتندمل

فىالعربوحدةوتحققت،الجزيرةفىاللهكلمةوعلت

المشتعلالجوتنضحالآلهىالسلامنفحالتوأخذت،الوجود

الانسانفىتنبهت،بالدمالمخضوبالثرىوتطهر،بالنار

عواطفالرسولالعربىفىوتجددت،الطبيعةمشاعرالأعلى

يعقمنالمؤمنينأمهاتيرىانمحمدنفسفىوحر،الأبوة

الذاكرالمهللالمسجدحولالتسعةفبيوتهنمتتابعةأعوامعضرة

لايؤنس،الموحشوالصمت،الرهيبالسكونفىغرقى

الطفولة.مرحافنيتهاولايبهج،المهدغناءحجراخها

نفسفى"وحزقولهعلى-الله-رحمهالزياتأوافقلست

متتابعة"اعوامعشرةيعقمنالمؤمنينأعهاتيرىأنمحمد

ولئن،أمورهمنوياعيأقماكلفىمحتسبصابرفالرسول

معنىفليس.وفاتهعلىحزنثمابراهيمبميلادواستبشرفرح

معناهبل،الولدفقدلأنهروحهفىيحزكاننفسئاألماأنذللث

فرحةلهفكانت.انتظارغيرعلىجاءالجديدالمولودأن

فكانت،ايةساانتظارغيرعلىرحيلهميعادحانثم،انسانية

لايحبالمحدودالمجالهذاوعن،انسانيةدمعةله

.الاسترسال

صلى-اللهرسولاصةأنفذكر،حديثهالزياتتابعثم

العربجزيرةشملتقدكانت--كإنسان-وسلمعليهالله

الرجلمحمدأسرةولكن،أجمعالإسلامعالموستشملكلها

http://www.al-maktabeh.com



للولد،القلبعاطفةتتطلبالتىالعبقريةالآممنالماكانت

سبقلماترديدوهو،الحياةورسالةالتجددالىالنفسوحاجة

الزياتعاودثم،الكبيرالكاتبحديثمنعليهاعزضناان

رسمحينالممتعالشاعرىوحديثه،الرائعالبياقتصويره

فىذلكواثر،السمحوجههإشراقثمالطفلميلادمقدمة

.جيدةبراعةفىفقالالوالدالنبىنفس

وسلم(عليهالله)صلىبيتهوفى،والكرمالنخلظلال)بين

علىنعمتهاللهاتم.المدينةضواحىمنالعاليةعلالمصرئ

الصبحتنفسيومئذ،ابراهيمالكبرعلى3لهفوهب،رسوله

خلالمنيثربخمائلالشمسوضاحكت،الفردوسنجانفاس

،النبوةدوحةالمخصبةالربيعيدومست،المنيرةالأجنحة

المهاجرونوأقبل،الخلدصفاءمثلفىالمؤمنيننفوسوغرقت

الوليد،بالخليفةالنبىجهنئونالمستبشرالمسجدعلىوالأنصار

الىالوالدالرسولوفهض،المباركوالعوضالجديدوالأمل

فىفوجد،كبدهوبضعة،ربهنعمةليرىالقبطيةماريةبيت

،يرجوهالذىوالرضى،يعوزهالذىالأنسابراهيمطلعة

المؤمنينوعلى،حمدادثهغبطتهففاضت،يتمثلهالذىوالخلف

ونفح،ازواجهمقامالىأمهدفع،الفقراء-صدقةوفى،بركة

لهعقثم،وعليهعليهايحلبنسمانالمعزىمنبسبعمرضعته

صباحكلوتعؤد،فضةشعرهبزنةوتصذق،أملحينبكبشين

طعمويتذوق،ويشمهليضمهعنهافيحمله.ولدهأميزورأن

ثم،نفسهفىالعائدةنفسهويطالع،أريجه3فىالأرضيةالسعادة
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يلدنولمالمسلمينجميعولدناللائىالأئهاتعلىبهيدخل

(.بنموهويغتبطبحسنهفيباهى

اللهابتلاةحكمة،الراثعةالحكمةتعقبهالجيدالتصويرهذا

وقد،رسالتهومبلغو،امانتهموضعوهم.ورسلهلأنبيائه

ممهداقالحينبلينةموجزةدقةفىتصويرهاالزياتأحسن

.الصبورالنبىنفسفىوأثرهالمحزنالفقدلحادث

الحقدعوضهم،حكمتهوشربلانهموضعاللهانبياء)ولكن

الألموبرهانهم،كليلوالصبرالصبروعدضهم،ثقيلوالحق

واغراض،السماءمنلأنهمالأرضفىغرباء،قاتلوالألم

عبر،لأنهمالعيشلبؤسوأمثلة،ضحايالأنهمالقدرلسهام

فراشعلىمسبوتاأئهعيئوسواد،ابيهقلبحبةابراهيمهذا

الحمى،وهجعلىنضارتهتذوى،النخيلتحتالمرض

علىقائمتانوخالتهوائه،الموتعركعلىحشاشتهوتذوب

يضعضعهابراهيمابووهذا،منظرأىمنظراتشهدانسريره

ثقيلويمشىعوفبنعبدالرحمنعلىفيتحامل،المروعالنبا

المحتضر!الصغيرالىالفؤادلهيفالخطى

لقانونولوكان،المؤمنفيهلتقلبغناءالعيشلمتاعلوكان

الثاكلقلبفىكانولو،المصلحمنهلأفلتاستثناءالموت

لرسوله!اللهمحنةلجلتهاشبهةالمحزون

أمهحجرمنابراهيموسلمعليهاللهصلىالنبىأخذ

المشرقةقسماتهالىالدمعخلالمننظرثمحجرهفىفوضعه
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متأجج،وفؤاد،متهدجبصوتوقال،الموتظلالتغشاها

.شيئا(اللهمنعنكنغنىلاإبراهيميا)انامطمئنواستسلام

كظيم:ووجدحانيةرقة-فىيقولالبلغالكاتبوواصل

اليتم،مهدفىولدالذىالنبىان،الوالدينيلقلوبلثه)يا

،الخطوبعوادىعمرهوتقسمت،العدبمحجرفىوثرج

مكارهوعالج،اليهودوكيد،المنافقينوحقدقريشأذىفكابد

ذلككلاحتملقد،والفتنةوالهزيمةوالذلةالقلةمنالدعوة

فىاللهويصبه،الرسولوغزمالمؤمنويقين،المجاهدبصبر

الثكلمنويقفالجزعويتملكه،الصبرعنهفيرفضابراهيمم

الناضىءؤرجاءه،يبلىالجديدجزءهيرىوالدكلموفالأليم

وانا،ليجزعالقلبدان،لتدمعالعين)انيقولثم.يخيب

ووعد،حقأمرانهلولاواللهاما،لمحزونونابراهيميابعدك

هذامنباشدعليكلحزنا،نجاولناسيلحقآخرناوان،صدق

يذكروناليهفيتقدمون؟الرسولحزنالصحابةمن)وينال

عننهيتوانما،نهيتالحزن)ماعن:فيقولعنهمانهى

ومن،ورحمةمحبةمنبالقلبماأثربىترونماوإن،العويل

(..عليهالرحمةغيرهلايبدىالرحمةيبدلم

ضعفمنفيهممابمقدارالأيكونلاالرسلحزنانعلى

علىفصلى،نفسهالىعادأنالرسوليلبثلملذلك،الانسان

واعلم،الماءفوقهرشثم،بيدهالقبرعليهوسؤى،ولده

عينتقرولكنها،تنفعولاتضرلا)إنها:وقال،علامةعليه

.(يتقنهأناللهأحبعملاعملإذاالعبدوأن،الحن
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فى"رجاء،ولدهفقدفىالشخصيةماساتهالىالزياتوعاد

لوعة.

دعوتك،سبلمنسبيلالألملأن،اللهيارسول)تعزيت

مناهونعليهاوماوالأرض،دينكأصولمنأصلوالعزاء

يصنعماذاولكن،لصبركثوابومافيهاوالسماء،دمعك

صبر،يومهفىلهوليس،الرجاءفقدإذاالمحزونالبائس

رجاء(.غدهولافى

فقدإذاالمحزنالبائسيصنعماذاالسؤالهذاوجواب

نقولأن،رجاءغدهولافى،صبريومهفىلهوليسالرجاء

الاسلاممنطقفىالمحزونالبائسإن:الكبير-للكاتب

ادلهمتمهمارجاءهالأيفقدفعليه،اللهروحمنلايياس

مايمحوالغدقفىالهولساعةالصبرعدموإذا!الحوالك

أشذفىمقالهالكاتبكتبوقد!!الكلومويبرىء،الجراح

!محزونبشرفهوعبارةفىالقلمخانهفإذا،حزنمنبهمرما

منآكثزلنجدهأمينأحمدالدكتورالأستاذالىوننتقل

كتابفىجمعثم،الصحففىنشرفيماالنبويةالمقالات

سنوياالنبوىوالمولدالهجرةمناسباتانإذ.(الخاطرفيض)

،اللا،رسولتاريخمنبفيضالكبيرللكاتبتوحىكانت

البيت"ربو"محمدأالهجرة9عنجيدةمقالاتكتبأنهواذكر

فىمحمدو9!والنفاقوأمحمد!المصلحمحمدو9والتوحيدأو)محمد

الأخيرالمقالوسيكونحراء"وأغار!النبوةو"اخلاق،حروبه

بحاثةمؤرخامينأحمدأننعلمونحن،الآناختيارناموضع

http://www.al-maktabeh.com



وهو،المتأدبالعلمىالأسلوبمنحىتنحوالأدبيةومقالاته

ظاهر،فرقدونيتحدثكمايكتبوكانه،كاشفوضوحذو

فيضامتدحتىوالاجتماعيةالأدبيةمقالاتهكفرتهناومن

للرافعىالقلموحىوقفحينفى،اجزاءعشرةالىالخاطر

الجزءعندللزياتالرسالةوحىووقفالثالثالجزءعند

تنوقالأدبىالتعبيرفىيتنوقانوالزياتالرافعىلأن،الرابع

صبرمنفلابد.الفناناعتمادالخيالعلىويعتمدان،الشاعر

.حسناءعروساكليهمالدىالأدبيةالمقالةتخرجحتىطويل

فنالىالمتطلعشوقالقارئينعندولها،ورواءاختيالذات

أمين،أحمدالأستاذأفا،بالنورويشرقبالعطرينفحجميل

نتائجه،وصحةقضاياهترتيبالباحثمنله،أديبفباحث

وتسلسلهالمعنىوضوحالأديبمنوله،منطقةوسلامة

.عناءغيىفىواطراده

كتبتقولهعمافتساءل(حراءغار)عنحديثهالكاتببدأ

وبطون،مكةشعابالىالبعثةقبيلالرسولخروجعنالسيرة

الذىوما،يفكركانففيم.حراءغارفىشهراليقضىأوديتها

الذىوما؟عليهاستولتالتىالنفسيةالحالةوما.يطلبكان

مواصلاقالثم؟أنيسابهمكانوقدالناسمنيهربجعله

فىفهلسألناوإذا؟ذلكعننتساءلأنلناهل:أسئلته

أن-مثلا-الجاهلاستطاعةفىهل؟عنهانجيباناستطاعتنا

نأالرياضةيحسنلامنمكنةفىهل؟الفيلسوفافكاريشرح
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يفكرعماتتساءلأنللنملةوهل؟الرياضىفيهيفكرمايتخيل

.الانسان

لأن؟الكبيرالكاتبمنواجباحتياطالتساؤلوهذا

دونهوقنعلىيتعذرئماالطاهرةالرسولنفسالىالخوض

ظناالكاتبيظنأنإلآيبقفلممتراميةبابعادالنف!ىمستواه

سعياالنزيهللبحثوتجرد،النئةاخلصحينإجابتهسلامة

لهفليس،فيهلبسلاقاطعاتاكدايتاكدأنهاما.الحقيقةوراء

وخفايا،الباطنةالنفسبهواتفتتعلقأمورفىبذلكيجزمأن

نظنإن!الوجودبهشرفانساناكمللدىالمستترةالخلجات

فىالمتواترةالحقائقافا،الأسدافكشفمجالفىإلاظنا

اليقين.كلاليقينفهىوالسنةالكتاب

اللهعلىفيعتمدالعلمىبحدسهأميناحمدالأستاذيستعين

.)1(ولقولالاجابةفى

الفترةهذهفىوسلمعليهاللهصلىمحمداأنالظن)أكبر

منأشدهاماحيرةفىكان،(حراءغار)فىالأخصوعل

.!فهدىضالا"ووجدكبقولهعنهااللهعئبر،حيرة

وسافر،حياتهمنوعولا،دينهميعجبهفلمقومهعرفلقد

التجارية،وأعمالهابمالهاالرومانمدنيةفيهافراىالشامالى

ذلك،منشىءيعجبهفلم.الرسمىودينهاونعيمهاوترفها

بعضا!بعضهياكل.السمكيعيشكمايعيشونرآهملقد

ط49؟ص2-الحاطريخض)1(
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اللهم!رحماك،واحدةحظيرةفىوالشياهالذئابتعيشأوكما

أعجبته،ونظامهابسذاجتهالاالبداوة؟الحيرةماهذه

الحق؟فاين،أعجبتهوزخارفهابترفهاولاالحضارة

،ضلالرأىماكلأنهو،واحدشىءالىاطمأنلقد

؟الهدىأين:سؤالههو،واحدشىءوحئره

ملكت.دقيقاوشعورامرهفةنفساتملكتإذانفسيةحالة

يحولونلأنهم؟الناسيعتزلأنلهفحلا،قلبهوغمرتنفسه

.مشاعرهسلسلةعليهويقطعون،تفكيرهوبينبينه

نفسهيضنونحياتهمومناظروضوضاءهمالناسإن

نفسهليحىوبهائهابجمالهاالطبيعةمنظروإن،منهمفليهرب

وهدوئهبسكونهالجبلأعلىفىالليلهذا،ليها!فليطمئن

اعلىفىالنهاروهذا،نائمكلهحولهوالعالم،ونجومهوسماثه

بالناسفيهيزأ،تحتهمنالعالمعلىمنهيشرف-الجبل

ممزوجاواستخفافآ،بالرحمةمشوياوهزؤاوسخافتهم

بالعطف.

الحقيعرفانويريدالباطلعرفلقد

اللةرسولغزلةعنالمنطقىتضورهيتابعوالكاتبهناإلى

نأاستطاعحتىالحذرشديدةدقةفى-وسلمعليهاللهصلى-

:قالحينالصوابمنكثيرإلىيصل

نفسه،تهياتانبعدحراءغارفىالحقطلبلقد

فكانتبالحيرةوتؤجتمثماعرهوكملت،روحهواستعدت

لليقين.ارهاصاحيرته
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ثم.يتخيلفالشاعر،الشعرطريقعناقىيطلبلم

،يكونأنيجبمايدركولايكنلممايتخيلوالشاعر،يخال

،الناسيسمعأنولاباسأؤلا،لنفسهيغنئوالشاعر

هذاوليس،لنفسهبنفسهيخلقهخيالىجوفىيعيشوالشاعر

أوكثير.قليلفىالنبوةمن

فكلا!ا،العلماوالفلسفةطريقعنالحقيطلبولم

ممرماوقصارى،عبدالنصوص،عبدالكتب،عبدالمنطق

إنسانولكل،مضلمغرورمعيبوالعقل،للعقلعبدانأنهما

طريقمنالحقمحمدطلبإنما.تفكيرهإنسانولكل،عقله

لمأنهأعلن،القلبطريقمنطلبه،كلهذلكمنأسمى

باميتههوفخرامىانهفاعلن،إيماناطلبولكنعلمايطلب

العلموفوق،والكتابةالقراءة،وفوقاللغةفوقالقلبلأن

!الناسبينالمشتركالقدر،وهووالمنطق

لأن؟الفقرةهذهفىالكبيرالكاتبنعارضأنفستطيع

فما!معاوالعقلالقلبطريقعنالحقطلبقداللهرسول

طريقإلأعنوالأرضالسمواتملكوتفىتفكيرهكان

الشامواضطرابمكةوثنيةعن1عزوفهوماكان،العقل

،لىاقربالكاتبيكونوقد..بصيرعاقلتفكيرإلاوليد

لأن،الرباقالالهامطريقعنا!قطلب،نهقاللوالصواب

وقد!،لهاموالوحى!معاالقلبويرضىالعقليقنعالإلهام

الضلالةويحارب،العقل،لىيدعوبقرآنالوحىجاء

والجهل!
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:يقولحديثهالكاتبتابعثم

،الأنبياءاتجاهواتجه،المستقيمالصراط،لىاهتدىلقد

يتهيأكما،الالهيةالشرارةقلبهفىفلمعت،العظيمللأمروتهيا

!البرقفيلمعالسحاب

وكانت،شىءكلالألهيةالشرارةهذهلهاضاءتلقد

القلب،فىالحياةيبعثأنفرسالته،هدايتهجنسمنرسالته

ثمالشمسمننورهيستمدكالقمر،النفسالىالضوءويبعث

العالمبهالاهتداءفىيشزكالناسعلىالجميلةأشعتهيعكس

على،والعامىوالفيلسوف،والغبىوالذكى،والجاهل

القلبمنمشزكاقدراجميعالديهملأن،بينهمفيمااختلاف

.للاهتداءصالحا

:فقالثانيةالعقلمسالة،لىالدكتوروعاد

فقد،والانحطاطالرقىفىللقلوبمسايرةالعقولليست

العقلصحيح،وقديكونالعقلصحيحالقلبمريضيكون

صحةالنبوةمنالاستفادةصحةومقياس،القلبمريض

عمرويؤمنانقبلبلالآمنفلذلك،العقلصحةلاالقلب

يسلمأنقبلمؤملبنىجاريةوأسلمت،العاصبن

!أبوسفيان

دليلهالهاالنبوةإن:فنقولالمتسرعالقولهذاعلىونعقب

ذاتالنبوةجعلإلىترمىمحاولةوكل،معاوالقلبىالعقلى

وإخال،مخطئةمحاولةفهىالعقلىالتفكيريخالفخاصمنحى

مثل،لىالخادعةبحيلهمرؤجواقدالماديينمنالنبواتأعداء
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ذىهاأقوال،لىمستندينوالتفكيرالنبوةبينالفصلهذا

وأيدهالرجيحلمالعقلبهجاءسديدمنطقلاطلى،الفلاسفة

الصحيح!النقل

لدىكذلكيكونأنويجب،القرآنفىالقلبانثم

)افلاتعالىاللهيقول،والتفكيرالتدبرمكانهوالمسلمين

)إن-ذىهجل-ويقول،أقفالهاقلوبعلىامالقرآنيتدبرون

.شهيد(وهوالسمعألقىأوقلبلهكانلمنلذكرىذلكفى

لاذا!متافلواعمفكرح!اسالقرآنمنطقفىفالقلب

البصير.ووجدانهالواعىبعقلهآمنفقدالمسلمبوساطتهآمن

الروادمنفريقكتبهاالتىالأدبيةالمقالاتمننماذجهذه

التىالمقالاتفلآلاالمجالأفسحتوقد،المطهرةالسيرةحول

-عليهاللهرسولسيرةحولاثسلمالشبابمنفريقكتبها

الاتجاهاتكلإلىينتمىبارعبأسلوب-والسلامالصلاة

الأفىبيةالصحفولازالت،المعاصرةالفنيةالكتابةفىالأدبية

المزدهر،الحقلهذافىالوافرعطاءهاتقذمالدينيةوالمجلات

،وجدانومتعةعقلغذاءالنبويةالسيرةأصبحتوهكذا

.وإستبصاراهتداءومنار
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الرؤادبعدما

العلمي!فيمابالدراسةخصصناهاالتىالكتبهذهكانت

نبىبسيرةالخاصالأدبىالتاليففىكبيرةنهضةتقذم-باعث

ربوعشتىفىالمخلصةالأقلامفاتجهت،الكريمالاسلام

تشبعتأنبعدالمطهرةالسيرةصاحبتاريخ،لىالاسلام

يدفعئمهداطريقافؤلفاتهمفىورأت،البحثفىالروادبطرق

الكريمةالنبويةالمكتبةفىالهائلةالثروةوهذه،الحميدالسيرالى

تصنيفاليصتفها،حافلبكتابيخضهادارس!الىحاجةفى

هيكل-الدكتورطريقةفيجعلالتاليفىاتجاههاوفقعلميا

دانه،النبوىالتاليففىنحوهمانحايضمكبيرابابامثلا-

والتحليلىالتاريخىالسردبينالطريقةهذهجمعتحيث،لكثير

كاتب!لكلمتيسرالتاريخىوالسرد!البيانيةوالروعةالعلمى

البياقالصوغواما،الصحيحوجههعلىالعلمىالتحليلأما

يتجه.كماالمتمكنينمنالقدرةذوىغيريملكهمافلاالحاربنبضه

يضمآخربابتدبيجالىالروادلتلاميذالنبويةالمكتبةدارس

المنحىمنالنبوىالتاليففىحسينطهالدكتوروجهةاتجهما

متتابعةأجزاءفىذلككانسواءأيضالكثيرو)نه،القصمى

أوكان،المشهدىعبدالحميدللأستاذإسلاميةصورلكتاب

الأعدادفىوبخاصة،الأدبيةالمجلاتفىنشرقصيراقصصا

لصاحبى-جليل،موقفحولقصةكلتدورإذ،منهاالممما2زغ
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المتفرقةالقصمىهذهولوجمعت،باسلةغزوةمناومشهد

القراءةكتبيؤلفونالذينمنونرجو!ضخمةمجلداتلملأت

نماذجهم،منيكثرواانالعربىالعالمفىالثانويةللمدارس

لأشواقهممفيداومتاعاللروحطيبازاداالاسلاميةللشبيةلتقدم

.الايمانمشارقالىالظامئة

فقدالحكيمتوفيقالأستاذتزعمهالذىالمسرحىالمنهجأما

النوعهذاقيسإذا،ملحوظةقلةعلىومحتذيهمقلدبهوجد

قدعباسعبدالحليمالأستاذأنوأذكر،القصمىبالنهج

الأستاذاحتذاهكمامحمدااصحاب9كتابهفىالحكيماحتذى

الىيحتاجنهجوهونبى()جهادكتابهفىزيتونمحمودمحمد

،الخيالعلىيقومالمسرحلأن،منتبهةويقظة،بالغةحيطة

وتدبيج،الأحداثوإدارة،الحقائقعلىتعتمدالنبويةوالسيرة

الىيحتاجمماوحدهاالحقيقةحيزفىالمشاهدوتصويرالحوار

الرائعة!الأدبيةموهبتهله،قديركاتب

عزيز.نادروذلك

منهجانراهمحما،فإنا)عبقريةفىالعقادمنهجالىانتهينافإذا

موهبتهفوقكانالكبيرالعملاقلأن؟التقليدعلمستعصيا

والزبيةوالنفسالاجتماععلومفىموغلةبثقافاتمزؤداالنادرة

كانبل،الانسانيةالدراساتوسائر،والتاريخوالسياسة

قراءةالتجريبيةالعلومإذقرأ،مثلهمنلاينتظربمامزودا

بعضفىوالحيوانوالكيمياءالطبيعةعلماءفشارك،بصيرة

.يدرسونما
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آثارهظهرتانتفاعاذلكبكلالكبيرالكاتبانتفعقد

وسعة،البصيرةنفاذوكان،الكثيرةمؤلفاتهفىالواضحة

عبقريةكتابهفىوفقهئماالمعارفكوغزارةالحسالادراكلمولطافة

توارتالتىالثقافاتهذهلكلجيدةحصيلةهىإذ،محمد

.الدءوبالدارسعنتحجبولم،المتسرعالقارىءعن

الأستاذاختارهالذىالفلسفىالمنهجعننتحدثأنبقى

انتفعواقدالدارسينمنكثيراأنوأشهد،وجدىفريدمحمد

النبويةالمكتبةفىيشبههماظهروقد،يشيروا،ليهأندونبه

كتابهبيهمجميلمحمدالأستاذاللبناقالعلامةكتبحين

الفلسفةعلوممنقراهبمافاستعانمحمد!تاريخأفلسفة

عنقالحينالاعتدالحدودمتجاوزااشتطولكنه،والاجتماع

السياسيةالنواحىفىوتاريخيةعلميةدراسات:لانهكتابه

التىوالأحداثالعالميةالظروفحولوالإجتماعيةوالاقتصادية

العربجزيرةفىذلككان.سواءعاصرتهاوالنبىعهدتقدمت

التىوالأحداثالظروفتلك،العالمأنحاءمنغيرهافىام

الطبيعيةالنواميسبمقتضىنجاحهاوأمنت،لرسالتهمهدت

..المقدماتعلالنتائجوترتببالمسبباتالأسبابتربطالتى

الذىالعظيمالكائنذلك-والسلامالصلاة-عليهمحمدالأن

أسبابإلىرسالتهنجاحيعودإنمانجاحمنأصابمااصاب

)1(.الطبيعيةبالنواميسنمتصلة

بيهمحملعمدللاساذ6صعمدتاريخفلفة)9(
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العقادوبينبينهوالفرق،كبيرشططمصدرالكلاموهذا

المعجزاتينكرونلاالثلالةهؤلاءلأن؟بعيدووجدىوهكيل

أفا،المعاصرللعقلالاقناعمادةوحدهالايجعلونهاولكنهم

الطبيعيةالنواميسيجعلواانفيريدونلفهلفوقنبيهمالأستاذ

!الماذىبالمنطقيقتنعونانهميتوهمونلأناسمرضاةشىءكل

نحرصلاأن-وحدها-الحقيقةمرضاةعلىنحرصأنوالواجب

تخفى،وماأفواههممنالبغضاءبدتقدأناساسترضاءعلى

اكبر.صدورهم

فزةفىظهراحقاجديدينكتابيننشيرإلىأنالمفيدومن

الكبيرالاسلامىللداعيةالسيرةفقهكتابهما،الروادبعدما

الباحثللأستاذالرسولسيرةوكتابالغزالىمحمدالأستاذ

وامتاعإقناعذاتطريفةوجهةانتحيا؟لأنهمادروزهعزهمحمد

مدرسةالاسلامنبىسيرةيجعلأنالغزالىالأستاذأرادفقد

حدثاحياتهأحداثيستعرضظخذالمسلمالنشءلتربيةممتازة

النابضةبعواطفهحدثكلنهايتها.ليصورإلىمبدئهامنحدثا

الخلقنظافةفىالبالغةالعبرةمنهالمتقد.ولياخذوإخلاصه

مثاليةتربيةكتابفالكتاب،النفسصطهارةالسيرةواستقامة

النبويةالسيرةمنالحيةالأمثلةيضرببمإذرفيعخلقوسلوك

والصدقالأمانةمنالمسلمبهيعتصمانيجبماعلالطاهرة

،لىوالمساواةوالحريةوالاخاءوالعدلوالرحمةوالكرموالوفاء

وقد،الاحتذاءوامين،المثلرائعمنحصرهمالانستطيع

كتابه:مقدمةفىالداعيةالغزالىقولجداهرق

http://www.al-maktabeh.com



لاتحركخفيفةقشوراالسيرةعنيعرفونالمسلمينإن-

عنوصحابتهالنبىيعظمون،وهمالهممتس!يرولا،القلوب

التعظيمهذامنويكتفون،قليلةومعرفة،موروثتقليد

السيرةومعرفة،عملمنمؤونتهقلتبمالمأواللسانلماجلال

بها.الجهلتساوىالتافهالنحوهذاعلى

للمسلمبالنسبةليست-وسلمعليهالله-صلىمحمدحياةإن

إنها،كلا،كلا،محايدناقددراسةأو،فارغشخصمسلاة

العظيمةالثريعةومنبع،يقتفيهاالتىالحسنةالأسوةمصدر

خلطواى،السيرةهذهعرضفىحيففأى،بهايدينالتى

)1(.نفسهالايمانحقيقةفىبالغةإساءةأحداثهاصردفى

القرآنمنمقتبسةصور"الرسول)سيرةالثاقالكتابأما

عزةمحمدللأستاذ،قرآنيةودراساتوتخليلات،الكريم

النبوةمواقفتوضيحفىالقرآنآياتعلىاعتمدفقد،دروزة

أحداثمنبنبئهمايتصلكلالفهكتابمناختاراذ

تاريخاالكريمةالآياتهذهمنيجعلأنفاستطاعومشاهده

بمكةوالدعوةوالرسالةالوحىمسائليعالج،مطردامتسلسلا

الحربية،والغزواتالمدينة،لىوالانتقالوالهجرة4قريشوعناد

الرسولشخصيةعنيتحدثكما،والمنافقيناليهودومكايد

الله!كتالتفىعنهجاءماعلىيقومبهخاصفصلفىالأعظم

الأحكاممنبكثيرإذيلمبارزإعلمىجهدالكتابوفط

التاريخاحداثويضىء،والمنسوخالناسخويوضح،الفقهية

4صللضالاليمةيل!("
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نشيرانهناوحسبنا)1(اعتسافدوناليهايهتدىجيدةبلوامع

تفصيل.دون،ليه

محاسنه،نحوأظهرناعلىالنبويةالسيرةكتابةالروادبدالقد

مواصلةإلىيدفعماالرائدةأعمالهمنقدمساوثه.وفىنغفلولم

ويتسمع،الفرصةتتهيأحينالباحثينمنتلاهمعمنالحديث

هذافىناملهماتحقيقالىبفضلهيوفقناأناللهوندعوالمجال

الفسيح.الحقل

البيومىرجبمحمد.د

صوز.محز.ددللاضاذلالرص!يز!!ا

331

http://www.al-maktabeh.com



!مر!ى

الموضوع

.........................الكت!مقدمة

......................البعيدةالجذور

...................ا!رادمقبل

....................الكاملا!لامحمد

...........هيكلللدكتورمحمدحياة

..........حسينوطهالسيرةاحداث

................الحكيملتوفيقمحمد

............الثلاثةالكتببينموازنة

النبويةوالسيرةوجدىفريدمحمد

........العقل!للاستاذمحمدعبقرية
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2708/19القوميةوالوثائقالكتببدارالايداعرقم
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مماصرةأسلاميةقميايا

كةتصةر
الم!ياشنةالعامةالأمانة

اثريفبالأزهرألا!لاميةلكموة

ألاسلاميةالمتاوى

العميرلق!طيا

الأكبرالاما"لممية

الع!ماهسالع!ماهاثون
الأزهرثي!

لعا"الأممة

لا6ألاملاميةلدعوةلطيالدمفه

عطمةالعداأبوالمنعممبة/الثيق

اليوماخبدهـاربيمبع!ب!
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